
AKORDEON
358057 Alex, Joe March-Musik 1990

lidové písně, vojenské písně, pochody, akordeon, harmonium, Německo, partitury pro sólový nástroj, 

partitury a hlasy, 

356969 Bach, Johann Sebastian Toccata i fuga d moll 1958 toccaty, fugy, akordeon, klavír 

357508 Bláha, Bohumil Jazzový akordeon 2. 1983 skladby, harmonium, akordeon, jazz, 20. stol.,, Československo ,

5301016 Blažek, Karel 10 polek pro akordeon 1998-1999
polky, akordeon, hudební notace, snadné skladby , drobné skladby , drobné skladby, polky, partitury pro 

sólový nástroj, 20. stol.

5301017 Blažek, Karel 10 tanců pro akordeon 1999
drobné skladby, tance, akordeon, hudební notace, drobné skladby, tance , snadné skladby , drobné 

skladby , partitury pro sólový nástroj, 20. stol.

5301014 Blažek, Karel 10x tango pro akordeon 2002?
tango, akordeon, etudy, hudební notace, tanga, drobné skladby, drobné skladby, partitury pro sólový 

nástroj, 20. stol.

5300968 Born, Bettina Akkordeonissimo 2000 akordeon, jazz, blues, tango, skladby, 

5301053 Cappellari, Andrea Anthology. 1. 2008
akordeon, drobné skladby, hudební notace, hudba pro akordeon, populární písně, partitury pro sólový 

nástroj, 

5301039 Cappellari, Andrea Anthology. 2. 2008 akordeon, drobné skladby, hudební notace, partitury, 

5301041 Cappellari, Andrea Anthology. 3. 2009 akordeon, drobné skladby, hudební notace, partitury, 

357385 Castiglione, Ladislav Výber etud 1982 etudy, cvičení, akordeon, harmonium, školy, cvičebnice, hudební doprovody, 20. stol., Slovensko, 

5301409 Čerňanský, Martin Hráme na heligónke 2018 učebnice, 

5301545 Dahl, Gary First lessons : accordion 2002 akordeon, hudební notace, partitury pro sólový nástroj, 

5300697 Dahl, Gary Italian songs & arias for accordion 2003 akordeon, operní árie, árie, hudební notace, skladby, úpravy,, Itálie ,

5300194 Frosini, Pietro Highlights for the accordion 1953 akordeon, skladby, 

352295 Grieg, Edvard Harmonikový repertoir 1959 skladby, harmonium, akordeon, úpravy, Norsko, 

357901 Grossmann, Jan Album skladeb pro akordeon 1991
instrumentální hudba, skladby, suity, polky, valčíky, drobné skladby, akordeon, harmonium, 20. stol., 

partitury a hlasy, Česko ,

5300635 Hallar, Larry French music for accordion 1996 akordeon, hudební notace, skladby, úpravy,, Francie ,

352288 Haydn, Joseph Album skladieb pre dve harmoniky 1958 skladby, harmonium, akordeon, úpravy, 

356974 Kálmán, Emmerich Muzyka, szampan i milosc 1974 drobné skladby, melodie, operety, operety, akordeon, klavír, písně, 

353848 Kroupa, Josef Škola hry na knoflíkovou harmoniku 1955 školy, školy, cvičení, harmonika, školy, hudební nástroje, příručky, 

357392 Langer, Adolf Lehce, rychle a správně na pianový akordeon 1983
tance, cvičení, akordeon, harmonika, harmonium, školy, školy, stupnice, technika hry, hudební rytmus, 

20. stol.,, Česko ,

357598 Macák, Bohumil Akordeon v náladě 1983 polky, akordeon, harmonium, 20. stol.,, Československo ,

357164 Macák, Bohumil Česká polka 1981 polky, akordeon, harmonium, klavír, kytara, 20. stol., partitury, Česko ,

473420 Machalíčková, Františka Škola hry na akordeon 1988 hudební nástroje, školy, harmonium, školy, technika hry, hudební notace, cvičení, školy, školy, 

353641 Monti, Vittorio Czardasz 1963 akordeon, harmonium, čardáše, Polsko, 20. stol., 

352416 Monti, Vittorio Czardasz 1957 akordeon, harmonium, čardáše, Polsko, 20. stol., 

5300979 Němec, Ladislav Dva akordeony v tanečním rytmu 2003 akordeon, skladby, úpravy, 

5300973 Newton, Dan Café accordion 1999 akordeon, skladby, úpravy, 

5300788 Ondruš, Ján Akordeonové etudy. 1. 1996 akordeon, etudy, partitury, 

5300789 Ondruš, Ján Akordeonové etudy. 2. 1982 akordeon, etudy, partitury, 

5300790 Ondruš, Ján Akordeonové etudy. 3. 1968 akordeon, etudy, partitury, 

5300791 Ondruš, Ján Akordeonové etudy. 4. 1995 akordeon, etudy, partitury, 



351534 Ondruš, Ján Harmonika 1958 výběry, akordeon, pokročilí, 

353590 Ondruš, Ján Technika hry akordů 1963 školy, harmonium, technika hry, akordy, cvičení, školy, instrumentální hudba, 

355950 Pauer, Jiří Invence pro akordeon 1979 invence, drobné skladby, akordeon, harmonium, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

358213 Podéšť, Ludvík Šoférská 1959 zpěv, akordeon, kytara, kontrabas, 20. stol., písně, písně, partitury, Česko ,

357605 Riedlbauch, Václav Akordeonek Převrácenky pro dětský akordeon : (1980) / 1983 instruktivní skladby, dětské písně, akordeon, 20. stol., partitury, Československo ,

357408 Smetana, Bedřich Polky, pochody, valčíky Jiřinková polka, Louisina polka, Ze studentského života, Vzpomínka na Plzeň, Venkovanka, Našim děvám, Pochod národní gardy, 1982 polky, pochody, valčíky, tance, akordeon, harmonium 

354884 Smetana, Josef Základy nové techniky hry na akordeon 1. 1965 školy, technika hry, školy, příručky, 20. stol.,, Československo ,

355379 Smetana, Josef Základy nové techniky hry na akordeon 2. 1974 akordeon, harmonium, technika hry, školy, cvičení, příručky, 20. stol.,, Česko ,

358862 Trojan, Václav Lidové písně a koledy 1988 vánoční hudba, lidové písně, koledy, akordeon, 

5300700 Troppe, Herman Songs of Mexico for accordion 2000 akordeon, hudební notace, skladby, Mexiko, úpravy, 

5300475 Van den Dungen, Jos Colours of the world 200-? hudební notace, akordeon, skladby, 

5300704 Wins, Andreas Russian melodies : 2009 akordeon, variace, skladby, hudební notace, Rusko, úpravy, 

5300861 101 popular songs Accordion / 2002 akordeon, klavír, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, 

5301023 50 lidových písní 1. 1991 akordeon, lidové písně, hudební notace, zpěvníky, 

5301024 50 lidových písní Akordeon. 2. 2013 akordeon, lidové písně, hudební notace, zpěvníky, 

358813 Abcd melodií mladého harmonikáře 1. 1988 akordeon, vážná hudba, skladby, výběry, začátečníci

357405 Abeceda akordeonistu 1982 školy, školy, harmonium, cvičebnice, školy, příručky, 20. stol., Slovensko, 

351857 Album skladieb pre harmoniku 1958 1958 skladby, harmonium, akordeon, úpravy, 

5300195 All-time favorites for accordion 2007? akordeon, muzikály, písně, písně, 

5300702 Eastern european folk tunes : 33 traditional pieces for accordion 2009 akordeon, lidové písně, akordy, akordy, hudební notace, východní Evropa, úpravy, 

5300636 French songs for accordion / 200- akordeon, evergreeny, hudební notace, skladby,, Francie ,

5300271 French tangos for accordion 1998 skladby, tango, akordeon, 30. -70. léta 20. stol.,, Francie ,

357237 Für den Akkordeonfreund 1977
drobné skladby, akordeon, harmonium, operety, opery, balety, předehry, lidové písně, tance, úpravy, 

partitury a hlasy, 

352318 Harmonikový repertoir 1. 1959 skladby, valčíky, harmonium, akordeon, úpravy, 

5300638 Christmas songs for accordion 1988 akordeon, vánoční hudba, skladby, hudební notace, Vánoce, úpravy, písně, 

358381 Im Marschrhythmus für Akkordeon 1975 pochody, akordeon 

5300616 Irish favorites 2006 balady, akordeon, akordeon, akordy, písňové texty, hudební notace, písně, Irsko ,

5301431 Italo Hits : für Akkordeon-Solo. Vol. 2 / Vol. 2 / 2013 akordeon, hra na akordeon, partitury pro sólový nástroj, 

5300798 Klasické etudy pro akordeon I 1. 2008 akordeon, etudy, partitury, 

5300799 Klasické etudy pro akordeon II 2. 2005 akordeon, etudy, partitury, 

5300800 Klasické etudy pro akordeon III 3. 2005 akordeon, etudy, partitury, 

359258 Kolotoč melodií 4a harmonika s kytarou 1968 akordeon, kytara, písňové texty, 60. léta 20. stol., písně, písně, Československo ,

5300641 Latin favorites for accordion 200- akordeon, latinskoamerická hudba, evergreeny, skladby, hudební notace, úpravy, partitury, 

5300990 Lidové písně z Moravy a Slezska 1995 zpěv, kytara, akordeon, lidové písně, Morava, Slezsko, zpěvníky, 

356972 Melodia akordeonista zeszyt I 1981 skladby, drobné skladby, akordeon, harmonium, výběry, 



357010 Melodie swiata w latwym ukladzie na akordeon 1980 drobné skladby, lidové písně, české lidové písně, akordeon, harmonium, úpravy, partitury a hlasy, 

5300506 Movie favorites for harmonica c2000 akordeon, melodie, hudební notace, skladby, 

351687 Nejmladším harmonikářům 1957 harmonium, akordeon, akordeon, výběry, dětské písně, výuka, 

354333 Písničky pro harmoniku 1967 drobné skladby, harmonium, akordeon, instrumentální hudba, písně, partitury a hlasy, Československo ,

5300703 The irish piano accordion 1989 akordeon, hudební notace, tance, úpravy, písně, Irsko ,

358649 Vive la musette - Niech žije musette : 10 walczyków francuskich w latwym ukladzie na akordeon1984 valčíky, Montparnass, Versailles, 20. stol., Polsko,, Bastila ,



353930 Bach, Johann Christoph FriedrichZwanzig leichte Klavierstücke 1920 drobné skladby, hudba pro klavír, drobné skladby, klavír, barokní hudba 

351421 Bach, Johann Sebastian Das wohltemperierte Klavier 1945 fugy, dvouručně, preludia, klavír, barokní hudba 

357471 Bach, Johann Sebastian Dobře temperovaný klavír 1. 1983 preludia, fugy, drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, barokní hudba 

355190 Bach, Johann Sebastian Dobře temperovaný klavír 2. 1973 preludia, fugy, drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, barokní hudba 

357472 Bach, Johann Sebastian Dobře temperovaný klavír 2. 1983 preludia, fugy, drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, barokní hudba 

354749 Bach, Johann Sebastian Francúzske suity 1970 klavír, suity, barokní hudba, Německo

352795 Bach, Johann Sebastian Chaconne d moll 1920 skladby, chaconny, klavír, housle, instrumentální hudba, barokní hudba 

354988 Bach, Johann Sebastian Chaconne d moll 1920 skladby, chaconny, klavír, housle, instrumentální hudba, barokní hudba 

355308 Bach, Johann Sebastian Chromatische Fantasie und Fuge 1950 fantazie, fugy, stupnice, klavír 

355436 Bach, Johann Sebastian Italský koncert 1974 koncerty, klavír, dvouručně, barokní hudba, Německo, 

354246 Bach, Johann Sebastian Klavierwerke 1920 preludia, menuety, klavír, instrumentální hudba, barokní hudba, fantazie, fugy, koncerty 

354247 Bach, Johann Sebastian Klavierwerke 1920 preludia, menuety, klavír, instrumentální hudba, barokní hudba, fantazie, fugy, koncerty 

355172 Bach, Johann Sebastian Klavierwerke 1900 fugy, preludia, klavír, instrumentální hudba, barokní hudba, studie

355173 Bach, Johann Sebastian Klavierwerke 1900 fugy, preludia, klavír, instrumentální hudba, barokní hudba, studie

355211 Bach, Johann Sebastian Klavierwerke 1920 preludia, menuety, klavír, instrumentální hudba, barokní hudba, fantazie, fugy, koncerty 

353851 Bach, Johann Sebastian Knižočka skladieb pre Annu Magdalénu Bachovú 1965 drobné skladby, menuety, pochody, polonézy, dudy, klavír, dvouručně 

355302 Bach, Johann Sebastian Konzert d moll 1965 koncerty, klavír, housle, orchestry, barokní hudba, Německo, partitury a hlasy, 

355159 Bach, Johann Sebastian Konzert E-dur 1973 koncerty, klavír, housle, smyčcové nástroje, orchestry, barokní hudba 

357284 Bach, Johann Sebastian Leichte Klavierstücke 1977
drobné skladby, klavír, dvouručně, árie, menuety, gavoty, bourrée, fantazie, preludia, sarabandy, 

polonézy, fugy, fugety, allemandy, barokní hudba, drobné skladby 

350648 Bach, Johann Sebastian Präludien und Fugen für Orgel No. 4-6 / 1. 1945 fugy, dvouručně, preludia, klavír, barokní hudba 

357022 Bach, Johann Sebastian Toccata und fuge Toccata, Fuge : 191-? toccaty, fugy, klavír, barokní hudba 

350309 Bach, Johann Sebastian Zwei und dreistimmige Inventionen 1928 invence, klavír, dvouručně, polyfonie, barokní hudba 

350310 Bach, Johann Sebastian Zwei und dreistimmige Inventionen 1928 invence, klavír, dvouručně, polyfonie, barokní hudba 

351851 Bach, Johann Sebastian Zwei und dreistimmige Inventionen 1928 invence, klavír, dvouručně, polyfonie, barokní hudba 

354752 Bartók, Béla Mikrokozmosz 1963 drobné skladby, klavír, instrumentální hudba, Maďarsko, 20. stol., Maďarsko, 

352370 Bartoš, Jan Zdeněk Malý oznamovatel 1959 klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, dětské písně, 20. stol., 

357373 Basler, Dalibor Romantický klavír Jiřího Maláska 1982 drobné skladby, hudba pro klavír, klavír, romantika, romantika, 20. stol., partitury a hlasy, Česko 

5301499 Bazala, Petr Skladby pro klavír I 2007 drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, 

5301500 Bazala, Petr Skladby pro klavír II 2010
drobné skladby, drobné skladby, drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, partitury a hlasy, 20.-21. 

století

5300166 Bázlik, Miroslav Prelúdiá pre klavír 1. 1984 preludia, klavír, 20. stol.,, Československo ,

357257 Beethoven, Ludwig van An die Freude 1975 symfonie, drobné skladby, klavír, klasicismus, vídeňský klasicismus, úpravy

357258 Beethoven, Ludwig van An die Freude 1975 symfonie, drobné skladby, klavír, klasicismus, vídeňský klasicismus, úpravy

350250 Beethoven, Ludwig van Auswahl der besten Klawierwerke von L. van Beethoven 1932 sonáty, variace, bagately, ronda, klasicismus, klavír, dvouručně 

5301424 Beethoven, Ludwig van Beethoven : 2006 klavír, hudba pro klavír, partitury, 

KLAVÍR (PIANO)   …………….  KLAVÍRNÍ VÝTAHY  /  PARTITURY



5300614 Beethoven, Ludwig van Complete piano sonatas II Nos. 16 1975 klavír, sonáty, aranžování hudby, skladby, hudební notace, 

357879 Beethoven, Ludwig van Elišce 1986 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír 

353441 Beethoven, Ludwig van Klavierstücke 1. 1961 klavír, dvouručně, bagately, ronda, klasicismus 

352514 Beethoven, Ludwig van Klavierstücke 1920 bagately, ronda, klavír, dvouručně, fantazie, capriccia, polonézy, klasicismus 

354753 Beethoven, Ludwig van Klavírní skladby 1970 klavír, výběry, skladby, variace, ronda, fantazie, capriccia, klasicismus, Německo

352515 Beethoven, Ludwig van Konzerte 1921 klavír, koncerty, orchestry, klasicismus 

357979 Beethoven, Ludwig van Meister für die Jugend 1989 drobné skladby, skladby, klavír, dvouručně, drobné skladby 

358221 Beethoven, Ludwig van Nejkrásnější valčíky světové hudby 1985
valčíky, tance, klavír, hudba pro klavír, standardní tance, skladby, drobné skladby, romantismus, 

začátečníci

354754 Beethoven, Ludwig van Romanzen und Polonaise Violin Romanze, Op. 40, G dur, Violin Romanze, Op. 50, F dur, Polonaise aus der Serenade, Op. 8, F dur /1939 romance, klavír, polonézy, housle, serenády, klasicismus 

354757 Beethoven, Ludwig van Ronda C-dur, Op. 51, č. 1 : Violine und Piano, Rondo a capriccio Op. 129, Andante F dur /1947 ronda, klavír, klasicismus 

352004 Beethoven, Ludwig van Sämmtliche Trios 1920 klavír, tria, dvouručně, klasicismus, housle, violoncello, 

350994 Beethoven, Ludwig van Sämmtliche Trios 1920 klavír, tria, dvouručně, klasicismus, housle, violoncello, 

352003 Beethoven, Ludwig van Sämmtliche Trios 1920 klavír, tria, dvouručně, klasicismus, housle, violoncello, 

354758 Beethoven, Ludwig van Sonata "Appasionata" 1970 sonáty, klavír, klasicismus, Německo, 

355035 Beethoven, Ludwig van Sonáta "Patetická" 1972 sonáty, sonáty 

354759 Beethoven, Ludwig van Sonate C dur 1927 klavír, sonáty, klasicismus, 

354736 Beethoven, Ludwig van Sonate Opus 101 1927 klavír, sonáty, klasicismus, 

357259 Beethoven, Ludwig van Sonaten 1. 1981 sonáty, sonáty, klavír, dvouručně, vídeňský klasicismus, klasicismus 

357262 Beethoven, Ludwig van Sonaten 1. 1986 sonáty, sonáty, dvouručně, klasicismus, vídeňský klasicismus 

357260 Beethoven, Ludwig van Sonaten 2. 1981 sonáty, sonáty, dvouručně, klasicismus, vídeňský klasicismus 

357263 Beethoven, Ludwig van Sonaten 2. 1986 sonáty, sonáty, dvouručně, klasicismus, vídeňský klasicismus 

357261 Beethoven, Ludwig van Sonaten 3. 1981 sonáty, sonáty, dvouručně, klasicismus, vídeňský klasicismus 

357264 Beethoven, Ludwig van Sonaten 3. 1986 sonáty, sonáty, dvouručně, klasicismus, vídeňský klasicismus 

351060 Beethoven, Ludwig van Sonaten 1941 klavír, dvouručně, sonáty, klasicismus, Německo

351061 Beethoven, Ludwig van Sonaten 1941 klavír, dvouručně, sonáty, klasicismus, Německo

351113 Beethoven, Ludwig van Sonaten 1941 klavír, dvouručně, sonáty, klasicismus, Německo

351462 Beethoven, Ludwig van Sonaten 1941 klavír, dvouručně, sonáty, klasicismus, Německo

354245 Beethoven, Ludwig van Sonatinen 1921 sonatiny, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, klasicismus 

354438 Beethoven, Ludwig van Sonatinen 1921 sonatiny, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, klasicismus 

357982 Beethoven, Ludwig van Sonatinen und leichte Sonaten 1988 sonáty, sonáty, sonatiny, klavír, drobné skladby 

357268 Beethoven, Ludwig van Stücke für Klavier 1980 klavír, dvouručně, drobné skladby, valčíky, sonatiny, menuety, bagately, tance, klasicismus 

354350 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1955 symfonie, dechové nástroje, žesťové nástroje, smyčcové nástroje, klasicismus 

354355 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1897 symfonie, dechové nástroje, žesťové nástroje, smyčcové nástroje 

354356 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1897 symfonie, dechové nástroje, žesťové nástroje, smyčcové nástroje 

356062 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1956 symfonie, orchestrální hudba, symfonické orchestry, klasicismus 

356063 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1956 symfonie, orchestrální hudba, symfonické orchestry, klasicismus 



356096 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1954 symfonie, orchestrální hudba, symfonické orchestry, klasicismus 

356099 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1956 symfonie, orchestrální hudba, symfonické orchestry, klasicismus 

356189 Beethoven, Ludwig van Symphonie 1956 symfonie, orchestrální hudba, symfonické orchestry, klasicismus 

5300144 Beethoven, Ludwig van Symphonien von Beethoven . II. No 6 1865? symfonie, klavír, Liszt, Ferenc, klavírní výtahy, 

351425 Beethoven, Ludwig van Variationen 1. 1956 klavír, variace, dvouručně, klasicismus 

351426 Beethoven, Ludwig van Variationen 2. 1956 klavír, variace, dvouručně, klasicismus 

355815 Beethoven, Ludwig van Zwei Sonaten 1977 sonáty, hudba pro klavír 

355814 Beethoven, Ludwig van Zwei Sonaten cis-moll, Opus 27. Nr. 2, Es-dur opus 27 Nr. 1 : 1978 sonáty, hudba pro klavír 

353909 Bellini, Vincenzo Die Nacthwandlerin 1911 opery, vokální hudba, romantismus, lyrika

353770 Benda, Jiří Antonín Čeští klasikové I 1953 sonatiny, sonáty, menuety, pastorale, gigue, valčíky, tance, klavír, 

351572 Bendl, Karel Z dětského světa 1958 klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, dětské písně, 20. stol., 

357151 Berens, Hermann Nejnovější škola zručnosti 1982 školy, klavír, cvičení, etudy, cvičebnice, pokročilí, 20. stol., Německo, 

355000 Berg, Josef Snídaně na hradě Šlankenvaldě 1971 zpěv, loutkové hry, partitury, 

352816 Berkovyč, Isaak Jakovlevyč, nar. 1902Malěnki etjudi 1959 klavír, etudy, drobné skladby, Rusko, 20. stol., 

355309 Bertini, Henri 24 Etüden 1950 etudy, cvičení, klavír, dvouručně, pokročilí, 

5300170 Beyer, Ferdinand Přípravná škola hry klavírní 1925 klavír, školy, školy, 20. stol., 

353844 Bizet, Georges Carmen 1956 opery, zpěv, klavír, romantismus 

419382 Blatný, Josef Instruktivní skladbičky pro klavír. Kleine instruktive Kompositionen für Klavier1992 klavír, skladby, instruktivní skladby, hudební notace, 

358698 Blažek, Zdeněk Pro nejmenší 3 1988 moravské písně, básníci, dětské písně, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Československo ,

350214 Blodek, Vilém V studni 1921 opery, hry se zpěvy, dvouručně, romantismus, opéra comique 

350346 Blodek, Vilém V studni 1934 opery, hry se zpěvy, dvouručně, romantismus, opéra comique 

350347 Blodek, Vilém V studni 1920 opery, hry se zpěvy, dvouručně, romantismus, opéra comique 

358130 Böhmová-Zahradníčková / SarauerKlavírní škola pro začátečníky 1971 cvičení, klavír, hudba pro klavír, školy, cvičebnice, příručky, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

353676 Böhmová-Zahradníčková / SarauerKlavírní škola pro začátečníky 1960 klavír, hudba pro klavír, školy, dětské písně, dvouručně, etudy, cvičení, začátečníci, 20. stol., 

351932 Borodin, Aleksandr Porfir'jevičKnjaz Igor 1973 opery, hry se zpěvy 

354439 Borodin, Aleksandr Porfir'jevičSuite 1940 suity, klavír, dvouručně, instrumentální hudba 

5300368 Bořkovec, Pavel I. koncert pro klavír a orchestr 1971 klavír, orchestry, koncerty, partitury, 

354739 Bossi, Marco Enrico Sechs Kinderstücke 1938 skladby, klavír, dětské písně, 20. stol.,, Francie ,

354740 Brahms, Johannes Ausgewählte Klavierwerke 1930? klavír, výběry, Německo, 

351326 Brahms, Johannes Ausgewählte Lieder 1. 1930? klavír, zpěv, hudební doprovody, písně, 

357274 Brahms, Johannes Klavierwerke 2. 1979
klavír, dvouručně, capriccia, rapsodie, fantazie, intermezza, romance, balady, etudy, ronda, chaconny, 

studie

351410 Brahms, Johannes Klavierwerke Sonate C dur, Fis moll, Es moll, F moll, Variationen über ein Thema von R. Schumann, Balladen dmoll, D dur, H dur, h moll, Variationen und 1956 klavír, dvouručně, sonáty, scherza, variace, balady 

350933 Brahms, Johannes Klavierwerke Ungarische Tänze I (Nr. 1-10), Ungarische Tänze II (Nr. 11-21) /1945 tance, klavír, dvouručně, úpravy

356256 Brahms, Johannes Symphonie Nr. 4 1955 symfonie, orchestry, dechové nástroje, žesťové nástroje, smyčcové nástroje 

353431 Brahms, Johannes Ungarische Tänze 1. 1932 tance, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, romantismus, úpravy

353430 Brahms, Johannes Ungarische Tänze 2. 1932 tance, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, romantismus, úpravy



350772 Brahms, Johannes Valčíky 1954 klavír, valčíky, tance, romantismus 

357335 Brahms, Johannes Walzer 1979 tance, valčíky, klavír, dvouručně 

351827 Brahms, Johannes Walzer für Klavier zu 4 Händen 1930 tance, valčíky, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

357987 Brahms, Johannes Zwei Sonaten 1988 sonáty, klavír, klarinet, romantismus 

5300157 Bruckner, Anton Sämtliche Werke II. Symphonie C-moll : 2. cca 1900 symfonie, romantismus 

5300153 Bruckner, Anton Symphonie No. 3 cca 1890 symfonie, romantismus 

350830 Bruckner, Anton Symphonie No. 5 1945 symfonie, romantismus 

350937 Burgmüller, Friedrich Ausgewählte Vortragsstücke 1945 klavír, dvouručně, 

357317 Campagnoli, Bartolomeo Klassische Stücke 2. 1974 skladby, symfonie, romance, serenády, gavoty, ronda, violoncello, klavír 

5301423 Clayderman, Richard Richard Clayderman : 1989 klavír, hra na klavír, partitury pro sólový nástroj, 

354731 Clementi, Muzio Klasické sonatiny a ronda 1971 harmonium, sonatiny, ronda, výběry,, Československo ,

351252 Clementi, Muzio Sonatinen-Album 1. 1921 sonatiny, klavír, hudební sbírky, úpravy, 

354795 Clementi, Muzio Sonatiny a ronda 1971 klavír, sonatiny, ronda, výběry,, Československo ,

5301278 Coates, Dan Complete advanced piano solos : 1999 klavír, noty, partitury, 

354269 Cramer, Johann Baptist 60 vybraných etud 1949 etudy, klavír, školy 

354794 Cramer, Johann Baptist 60 vybraných etud pre klavír 1970 etudy, klavír, školy 

353872 Czerny, Carl 125 pasážových cvičení 1957 cvičení, školy, klavír, dvouručně, instrumentální hudba 

354796 Czerny, Carl 125 pasážových cvičení 1968 cvičení, školy, klavír, dvouručně, instrumentální hudba 

354882 Czerny, Carl 125 pasážových cvičení 1970 cvičení, školy, harmonium, dvouručně, instrumentální hudba, akordeon 

354799 Czerny, Carl 160 osmitaktových cvičení 1950 etudy, klavír, školy, cvičení, instrumentální hudba, začátečníci

5300533 Czerny, Carl 160 osmitaktových cvičení, op. 821 1995 klavír, hudební intervaly, technika hry, hudební notace, cvičení,, 

354798 Czerny, Carl 24 cvičení 1953 etudy, cvičení, školy, klavír, instrumentální hudba, začátečníci

5301415 Czerny, Carl Czerny for the developing pianist :  selections from The little pianist, opus 8232003 klavír, partitury pro sólový nástroj, 

357332 Czerny, Carl Die Kunst der Fingerfertigkeit 1979 školy, klavír, dvouručně, cvičení, technika hry 

355778 Czerny, Carl Etudy pre klavír III. 1978 etudy, cvičení, školy, klavír, dvouručně, instrumentální hudba 

5300252 Czerny, Carl One hundred and ten easy and progressive exercises 2007? etudy, školy, cvičení, klavír, dvouručně, začátečníci, pokročilí, Německo

5300253 Czerny, Carl Practical method for beginners on the pianoforte 2007? cvičení, školy, dětské písně, klavír, instrumentální hudba, začátečníci

354800 Czerny, Carl Průprava zběhlosti 1971 cvičení, školy, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, začátečníci, partitury a hlasy, Česko ,

354797 Czerny, Carl Prvé cvičenia pre klavír 1959 cvičení, školy, dětské písně, klavír, instrumentální hudba, začátečníci

352565 Czerny, Carl Škola zběhlosti 1921 cvičení, klavír, dvouručně, 

5300254 Czerny, Carl The Art of finger dexterity 2007? školy, klavír, dvouručně, cvičení, technika hry 

5300251 Czerny, Carl The School of velocity 2007? etudy, školy, cvičení, klavír, dvouručně, Německo

5301327 Czerny, Carl Thirty new studies in technics : 2012 klavír, hra na klavír, partitury, 

357526 Czerny, Carl Výběr z pasážových cvičení 1983 etudy, cvičení, školy, klavír, instrumentální hudba, začátečníci

351358 Čajkovskij, Petr Il'jič 12 morceaux 1954 klavír, dvouručně, etudy, scherza, valčíky, mazurky, romantismus 

350966 Čajkovskij, Petr Il'jič 24 písní a romancí 1954 zpěv, klavír, dvouručně, romantismus 



351900 Čajkovskij, Petr Il'jič Die Jahreszeiten 1930 klavír, dvouručně, cykly 

354741 Čajkovskij, Petr Il'jič Die Jahreszeiten 1930 klavír, dvouručně, cykly 

350470 Čajkovskij, Petr Il'jič Eugen Oněgin 1952 opery, ruské písně, lyrika

350416 Čajkovskij, Petr Il'jič Iolanta 1932 ruské písně, opery, zpěv, klavír, romantismus 

352838 Čajkovskij, Petr Il'jič Koncert 1952 klavír, koncerty, housle, dvouručně, romantismus, Rusko

352839 Čajkovskij, Petr Il'jič Koncert 1952 klavír, koncerty, housle, dvouručně, romantismus, Rusko

352282 Čajkovskij, Petr Il'jič Labutí jezero 1959 balety, valčíky, suity, romantismus 

350171 Čajkovskij, Petr Il'jič Pique-Dame 1922 opery, hry se zpěvy, romantismus 

352635 Čajkovskij, Petr Il'jič Symphonie Nr. 5 1930 symfonie, orchestry, klavír, dvouručně, romantismus, Rusko

357126 Čajkovskij, Petr Il'jič Šest klavírních skladeb 1982 skladby, hudba pro klavír, tance, valčíky, polky, menuety, romance, klavír, romantismus 

354682 Debussy, Claude Arabesky 1970 arabesky, skladby, hudba pro klavír, dvouručně, instrumentální hudba 

352535 Debussy, Claude Clair de lune 1958 klavír, drobné skladby, impresionismus, 20. stol.,, Francie ,

355153 Debussy, Claude Klavierwerke Petite suite, Marche ecossaise, Six epigraphes antiques /8. 1973 klavír, skladby, instrumentální hudba, klavírní skladby pro čtyři ruce, impresionismus 

355151 Debussy, Claude Klavierwerke Pour le piano, Estampes, L'isle joyeuse / 6. 1973 klavír, skladby, instrumentální hudba, dvouručně, impresionismus 

355157 Debussy, Claude Lieder I/II 1972 zpěv, klavír, písňové texty, básně, romantismus 

355156 Debussy, Claude Lieder 1972 zpěv, klavír, písňové texty, básně, romantismus 

355158 Debussy, Claude Lieder 1972 zpěv, klavír, písňové texty, básně, romantismus 

355231 Debussy, Claude Lieder 1972 zpěv, klavír, písňové texty, básně, romantismus 

355529 Debussy, Claude Pour le piano Prelude, Sarabande, Toccata / 1965 preludia, sarabandy, toccaty, klavír 

355599 Debussy, Claude Tanec panenky 1977 drobné skladby, hudba pro klavír 

352410 Debussy, Claude Tri preljudija 1958 preludia, impresionismus, klavír 

354971 Dlouhý, Milan Bagately pro klavír 1972 klavír, bagately, 20. stol.,, Československo ,

355076 Dlouhý, Milan Písničky z lesa Řáholce 1972 skladby, drobné skladby, hudba pro klavír, dětské písně, školy, cvičení, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

357730 Dlouhý, Milan Ptám se, ptám se, Pampeliško 1984 skladby, dětské písně, klavír, cykly, 20. stol.,, Československo ,

358710 Doležalová, Emma Praktická methodika hry na klavír 1957 klavír, školy, hudební teorie, cvičení, výuka, praxe, výklady, 

353986 Donizetti, Gaetano L'elisir d'amore 1900 opery, klavír, romantismus 

5300978 Douša, Eduard Devět jazzových minietud 2012 jazz, klavír, hudební notace, etudy, 

412573 Durnin, Michael Jak se hraje Beethoven 1996 klavír, skladby, drobné skladby, hudební notace, život, tvorba, začátečníci, 

411994 Durnin, Michael Jak se hraje Mozart 1996 klavír, skladby, drobné skladby, hudební notace, dějiny, Mozart, Wolfgang Amadeus, život

352859 Dusík, Jan Ladislav Písně 1961 zpěv, klavír, výběry, klasicismus, romantismus, sborníky

357843 Dusík, Jan Ladislav Six sonatines 1989 hudba pro klavír, skladby, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

357253 Dussek, J.L. Sonatinen 1978 sonatiny, drobné skladby, klavír, partitury a hlasy, 

351057 Dvořák, Antonín Armida 1951 opery, romantismus, dějiny 

354539 Dvořák, Antonín Biblické písně 1969 zpěv, klavír, romantismus, 2. pol. 19. stol., písně, partitury, Čechy ,

352747 Dvořák, Antonín Biblické písně 1960 duchovní hudba, orchestry, zpěv, romantismus, 2. pol. 19. stol., písně, partitury, Čechy ,

350403 Dvořák, Antonín Carneval Ouverture 1894 předehry, předehry, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 



350774 Dvořák, Antonín Cigánské melodie 1955 zpěv, klavír 

358470 Dvořák, Antonín Cigánské melodie 1987 zpěv, klavír 

353706 Dvořák, Antonín Čert a Káča 1944
opery, hry se zpěvy, opéra comique, české lidové písně, hudba pro klavír, zpěv, romantismus, dvouručně, 

klavír, pohádky

358088 Dvořák, Antonín Čert a Káča 1944
opery, hry se zpěvy, opéra comique, české lidové písně, hudba pro klavír, zpěv, romantismus, dvouručně, 

klavír, pohádky

350115 Dvořák, Antonín Dimitrij 1912 opery, hry se zpěvy, romantismus, dějiny 

358687 Dvořák, Antonín Dumky 1985 dumky, tria, klavír, housle, violoncello 

358688 Dvořák, Antonín Dumky 1985 dumky, tria, klavír, housle, violoncello 

350008 Dvořák, Antonín Dumky 1894 klavír, housle, violoncello, dumky, tria, 

350271 Dvořák, Antonín Dvořákova čítanka 1929 klavír, zpěv, dvouručně, kvartety, pěvecké sbory, klavírní skladby pro čtyři ruce, árie 

358394 Dvořák, Antonín Humoreska 1986 drobné skladby, skladby, humoresky, polky, dechové orchestry, orchestry 

350102 Dvořák, Antonín Humoresken 1894 humoresky, klavír, dvouručně, romantismus 

350203 Dvořák, Antonín Humoresken 1894 klavír, dvouručně, humoresky, romantismus 

350837 Dvořák, Antonín Humoresken 1894 humoresky, klavír, dvouručně, romantismus 

350822 Dvořák, Antonín Humoresky 1955 humoresky, klavír, dvouručně 

357732 Dvořák, Antonín Humoresky 1984 humoresky, klavír, dvouručně, romantismus 

351483 Dvořák, Antonín Husitská 1957 předehry, předehry, orchestrální hudba, husitské písně 

357743 Dvořák, Antonín IX. sinfonia Mi minore 1984 symfonie, klavír, dvouručně, úpravy

350116 Dvořák, Antonín Jakobín 1948 opery, hry se zpěvy, romantismus, dějiny 

350401 Dvořák, Antonín Klavírní album 1933 klavír, dvouručně, úpravy

350843 Dvořák, Antonín Klavírní album 1933 klavír, dvouručně, úpravy

351457 Dvořák, Antonín Klavírní koncert 1956 klavír, koncerty, romantismus 

352265 Dvořák, Antonín Klavírní koncert 1956 klavír, koncerty, romantismus 

357153 Dvořák, Antonín Koncert h moll 1981 koncerty, koncerty, orchestry, dechové nástroje, bicí nástroje, smyčcové nástroje 

350117 Dvořák, Antonín Král a uhlíř 1915 opery, hry se zpěvy, opéra comique, romantismus 

350793 Dvořák, Antonín Largo 1955 symfonie, klavír, dvouručně, romantismus, housle, varhany 

350794 Dvořák, Antonín Largo 1955 symfonie, klavír, dvouručně, romantismus, housle, varhany 

351708 Dvořák, Antonín Largo 1955 symfonie, klavír, dvouručně, romantismus, housle, varhany 

355553 Dvořák, Antonín Legendy 1975 skladby, klavír, romantismus, legendy

351625 Dvořák, Antonín Legendy 1956 romantismus, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, legendy

354290 Dvořák, Antonín Legendy 1956 romantismus, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, legendy

356759 Dvořák, Antonín Nejkrásnější melodie 1956 výběry, klavír, dvouručně, úpravy

355437 Dvořák, Antonín Nejkrásnější valčíky 1975 výběry, klavír, dvouručně, valčíky, klasicismus, romantismus, úpravy

351473 Dvořák, Antonín Othello 1957 předehry, předehry, orchestrální hudba 

352591 Dvořák, Antonín Píseň bohatýrská 1960
symfonické básně, orchestry, dechové nástroje, bicí nástroje, smyčcové nástroje, instrumentální hudba, 

romantismus, orchestry, 2. pol. 19. stol., písně, partitury, Česko, Čechy ,

351750 Dvořák, Antonín Písně milostné 1957 milostné písně, klavír, zpěv, romantismus, lyrika



352648 Dvořák, Antonín Poetické nálady 1955 drobné skladby, klavír, dvouručně 

352597 Dvořák, Antonín Requiem 1960 klavír, instrumentální hudba, romantismus, requiem, 2. pol. 19. stol., klavírní výtahy, Čechy ,

350827 Dvořák, Antonín Romance 1955 romance, klavír, housle, romantismus, úpravy

352263 Dvořák, Antonín Romantické kusy 1956 klavír, housle, romantismus, úpravy, romantika

352700 Dvořák, Antonín Rusalka 1945 opery, zpěv, klavír, písňové texty, hudba pro klavír, romantismus, opera, pohádky, lyrika

358087 Dvořák, Antonín Rusalka 1945 opery, zpěv, klavír, písňové texty, hudba pro klavír, romantismus, opera, pohádky, lyrika

353273 Dvořák, Antonín Silhouetty 1955 klavír, drobné skladby, romantismus 

358367 Dvořák, Antonín Silhouetty 1987 klavír, drobné skladby, romantismus 

350016 Dvořák, Antonín Slavische Tänze 1. 1919 klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, tance, Slovanské tance, 

350799 Dvořák, Antonín Slovanské tance 1955 tance, Slovanské tance, orchestrální hudba, dvouručně, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

350800 Dvořák, Antonín Slovanské tance 1955 tance, Slovanské tance, orchestrální hudba, dvouručně, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

350850 Dvořák, Antonín Slovanské tance 1955 tance, Slovanské tance, orchestrální hudba, dvouručně, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

351063 Dvořák, Antonín Slovanské tance 1955 tance, Slovanské tance, orchestrální hudba, dvouručně, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

356025 Dvořák, Antonín Slovanské tance 1955 tance, Slovanské tance, orchestrální hudba, dvouručně, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

356031 Dvořák, Antonín Slovanské tance 1955 tance, Slovanské tance, orchestrální hudba, dvouručně, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

351484 Dvořák, Antonín Symfonické variace 1957 variace, symfonická hudba, orchestrální hudba 

350112 Dvořák, Antonín Šelma sedlák 1913 opery, opéra comique, romantismus 

350118 Dvořák, Antonín Tvrdé palice 1913 opery, hry se zpěvy, opéra comique, romantismus 

350821 Dvořák, Antonín Valčíky 1955 valčíky, klavír, instrumentální hudba, dvouručně, tance 

350787 Dvořák, Antonín Večerní písně 1955 klavír, zpěv, romantismus 

356258 Dvořák, Antonín VII. Symfonie 1955 symfonie, dechové nástroje, žesťové nástroje, smyčcové nástroje 

351435 Dvořák, Antonín VIII. symfonie G dur 1956 symfonie, orchestrální hudba, romantismus 

351536 Dvořák, Antonín Vodník 1958 symfonické básně, balady, orchestry 

352200 Dvořák, Antonín Zlatý kolovrat 1958 symfonické básně, básně, symfonická hudba, balady, orchestry 

5301380 Dvořák, Milan Hrajeme, hrajeme : 20 + 1 klavírních 2018
hudba pro klavír, drobné skladby, jazzové skladby, partitury pro sólový nástroj, skladby pro děti a 

mládež, 20.-21. století

358359 Dvořák, Milan Jazzové klavírní etudy 1. 1986 etudy, klavír, cvičení, školy, jazz, 20. stol.,, Československo ,

358695 Dvořák, Milan Jazzové klavírní etudy 1. 1990 etudy, klavír, cvičení, školy, jazz, 20. stol.,, Československo ,

358696 Dvořák, Milan Jazzové klavírní etudy 2. 1985 etudy, klavír, cvičení, školy, jazz, 20. stol.,, Československo ,

5300354 Dvořák, Milan Klavírní jazzové minietudy 2007 jazz, klavír, hudební notace, školy, mírně pokročilí, 

5300355 Dvořák, Milan Klavírní jazzové minietudy 2007 jazz, klavír, hudební notace, školy, mírně pokročilí, 

5300833 Dvořák, Milan Klavírní jazzové minietudy II 2012 jazz, klavír, hudební notace, etudy, školy, mírně pokročilí, partitury, 

5301307 Dvořák, Milan Klavírní jazzové minietudy III : 2015
hudba pro klavír, jazzové etudy, drobné skladby,, partitury pro sólový nástroj, kompaktní disky,  20.-21. 

století

5301321 Dvořák, Milan Klavírní jazzové minietudy IV : 2017 hudba pro klavír, jazzové etudy, drobné skladby,, partitury pro sólový nástroj,, 20.-21. století

353216 Eben, Petr Písně nejtajnější 1962 zpěv, klavír, 20. stol., písně, Československo ,

5301548 Eben, Petr Šestero piesní milostných  : (šest písní na původní středověké texty) : (1951) : zpěv a klavír = Sechs Minnerlieder : (sechs Lieder auf mittelalterliche 1995 umělé písně, umělé písně, milostné písně, písňové cykly, partitury, 20. století



355756 Eben, Petr Zamrzlé písničky 1977 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

5301535 Einaudi, Ludovico Una Mattina  : for solo piano 2004 hudba pro klavír, 

357276 Eisler, Hanns Klavierstücke 1972 drobné skladby, klavír, Německo, partitury a hlasy, 

358059 Emonts, Fritz Europäische Klavierschule 1. 1992
drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, školy, cvičebnice, cvičení, hudební teorie, dětské písně, 

začátečníci, 20. stol., Německo, Anglie,, Francie ,

358060 Emonts, Fritz Europäische Klavierschule 2. 1992
drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, školy, cvičebnice, cvičení, hudební teorie, dětské písně, 

začátečníci, 20. stol., Německo, Anglie,, Francie ,

358061 Emonts, Fritz Spiel mit fünf Tönen 1992
drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, školy, cvičebnice, cvičení, dětské písně, drobné skladby, 

začátečníci, 20. stol., Německo, Anglie,, Francie ,

5301157 Farkas, Ferenc 50 csárdás : 2005 čardáše, lidová hudba, klavír, zpěv, smyčcové nástroje, housle, hudební notace, Maďarsko, partitury, 

355568 Felix, Václav Malé hrátky se zvířátky 1976 pěvecké sbory, dětské písně, zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, písně, partitury, Česko ,

5301597 Fenton, George Frozen planet, The blue planet, Planet earth : das Klavieralbum 2014 klavír, hudba pro klavír, partitury, 

357437 Fiala, Petr Čtyři cirkusové kousky 1982
drobné skladby, hudba pro klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, dětské písně, drobné skladby, 20. stol., 

partitury a hlasy, Česko ,

354679 Fiala, Petr Dětem 1970
skladby, drobné skladby, hudba pro klavír, přednesové skladby, drobné skladby, klavír, dětské písně, 

školy, cykly, 20. stol.,, Česko ,

350108 Fibich, Zdeněk Hedy 1920 opery, hry se zpěvy, klavír, klavírní výtahy, Československo ,

354164 Fibich, Zdeněk Hedy 1920 opery, hry se zpěvy, klavír, klavírní výtahy, Československo ,

351064 Fibich, Zdeněk II. Symfonie 1955 symfonie, romantismus 

354371 Fibich, Zdeněk Melodramy 1967 melodramy, scénická hudba, romantismus 

354386 Fibich, Zdeněk Melodramy 1967 melodramy, scénická hudba, romantismus 

350132 Fibich, Zdeněk Nálady, dojmy a upomínky 2. 1922 cykly, drobné skladby, skladby, klavír, lyrika

350131 Fibich, Zdeněk Nálady, dojmy a upomínky 3. 1922 cykly, drobné skladby, skladby, klavír, lyrika

350134 Fibich, Zdeněk Nálady, dojmy a upomínky 4. 1922 cykly, drobné skladby, skladby, klavír, lyrika

350135 Fibich, Zdeněk Nálady, dojmy a upomínky 4. 1922 cykly, drobné skladby, skladby, klavír, lyrika

354361 Fibich, Zdeněk Nálady, dojmy a upomínky Dojmy, druhá část = Stimmungen, Eindrücke und Erinnerungen : kleine stücke für Piano-Forte : zu 2 Händen, Eindrücke, 1. 1911 cykly, drobné skladby, skladby, klavír, lyrika

351949 Fibich, Zdeněk Námluvy Pelopovy, Op. 31 1952 melodramy, scénická hudba 

350287 Fibich, Zdeněk Nevěsta Messinská 1922 opery, hry se zpěvy, romantismus, tragédie

351091 Fibich, Zdeněk Nevěsta Messinská 1950 opery, hry se zpěvy, romantismus, tragédie

351084 Fibich, Zdeněk Smír Tantalův 1953 melodramy, scénická hudba, klavírní výtahy, partitury, 

351043 Fibich, Zdeněk Smrt Hippodamie 1957 melodramy, scénická hudba, klavírní výtahy, partitury, 

352527 Fibich, Zdeněk Toman a lesní panna 1959 symfonické básně, romantismus 

353586 Foerster, Josef Bohuslav Devět mužských sborů Oráč, Mé orné půdy každý hon, Píseň jarní, Velké, širé, rodné lány, Polní cestou, Skřivánkovi, Z osudu rukou, Sav si, stav si, vlaštovičko, 1963 pěvecké sbory, zpěv, klavír 

353610 Foerster, Josef Bohuslav Devět mužských sborů Oráč, Mé orné půdy každý hon, Píseň jarní, Velké, širé, rodné lány, Polní cestou, Skřivánkovi, Z osudu rukou, Sav si, stav si, vlaštovičko, 1963 pěvecké sbory, zpěv, klavír 

350179 Foerster, Josef Bohuslav Eva 1909 opery, hry se zpěvy 

350140 Foerster, Josef Bohuslav Láska 1. 1922 zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

354223 Foerster, Josef Bohuslav Láska 1. 1922 zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

350748 Foerster, Josef Bohuslav Šest písní na slova českých básníků 1944 umělé písně, zpěv, klavír 

5301354 Franke, Nils Classical piano anthology 2 : 2011 vážná hudba, klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5301355 Franke, Nils Classical piano anthology 3 : 2013 vážná hudba, klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 



5301356 Franke, Nils Classical piano anthology 4 : 2015 vážná hudba, klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5301356 Franke, Nils Classical piano anthology 4 : 2015 vážná hudba, klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5301349 Franke, Nils Romantic piano anthology 1 : 2007 klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5301350 Franke, Nils Romantic piano anthology 2 : 2008 klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5301351 Franke, Nils Romantic piano anthology 3 : 2009 klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5301352 Franke, Nils Romantic piano anthology 4 : 2010 klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

357704 Garścia, Janina Abecadlo 1984 klavír, skladby, dětské písně, 20. stol., Polsko, 

355911 Garścia, Janina Najlatwiejsze utwory dla dzieci na fortepian 1980
drobné skladby, hudba pro klavír, dvouručně, drobné skladby, dětské písně, skladby, 20. stol., Polsko, 

partitury a hlasy, 

353806 Gershwin, George Ein Amerikaner i Paris 1965 symfonické básně, klavír, 20. stol., Spojené státy americké, 

352826 Gershwin, George Izbranije vokaľnyje proizvěděnija 1960 ruské písně, klavír, zpěv, vokální hudba, skladby, Spojené státy americké, 

358120 Gershwin, George Preludia 1992 preludia, drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, partitury a hlasy, 

353807 Gershwin, George Rhapsodie in blue 1965 klavír, rapsodie, 20. stol., Spojené státy americké, 

354019 Gershwin, George Rhapsodie in blue 1966 rapsodie, hudba pro klavír 

419380 Gershwin, George Slavné písně v úpravě pro klavír. Berühmte Lieder in Klavierarrangement1996 populární písně, klavír, hudební notace, úpravy, písně, 

352260 Gluck, Christoph Willibald Orpheus 1920 opery, árie, zpěv, klavír, barokní hudba 

352809 Gluck, Christoph Willibald Orpheus 1920 opery, árie, zpěv, klavír, barokní hudba 

352421 Godard, Benjamin Berceuse 1932 tance, klavír, dvouručně, akordeon 

354852 Grieg, Edvard An den Frühling 1921 klavír, hudba pro klavír, dvouručně, Norsko, 

354853 Grieg, Edvard An den Frühling 1921 klavír, hudba pro klavír, dvouručně, Norsko, 

355234 Grieg, Edvard Aus dem Volksleben 1930 humoresky, drobné skladby, klavír, 20. stol., Norsko, 

354818 Grieg, Edvard Ballade 1950 balady, skladby, hudba pro klavír, dvouručně, instrumentální hudba, 20. stol., Norsko, partitury a hlasy, 

354854 Grieg, Edvard Hochzeitstag aug Froldhaugen 1921 klavír, hudba pro klavír, dvouručně, Norsko, 

354855 Grieg, Edvard Hochzeitstag aug Froldhaugen 1921 klavír, hudba pro klavír, dvouručně, Norsko, 

354850 Grieg, Edvard Im Herbst 1920 klavír, hudba pro klavír, Norsko, 

351986 Grieg, Edvard Konzert für Klavier 1930 klavír, dvouručně, Norsko

355236 Grieg, Edvard Lyrické skladby 2. 1971 skladby, klavír, dvouručně, lyrika, 20. stol.,, Česko ,

350395 Grieg, Edvard Lyrische Stücke 1933 klavír, dvouručně, Norsko

350396 Grieg, Edvard Lyrische Stücke 1933 klavír, dvouručně, Norsko

354436 Grieg, Edvard Meister für die Jugend 1940 drobné skladby, valčíky, serenády, pochody, klavír, dvouručně 

354851 Grieg, Edvard Norwegische Tänze 1934 klavír, tance, dvouručně, housle, Norsko, 

354848 Grieg, Edvard Peer Gynt 1. 1969 klavír, suity, Norsko

351096 Grieg, Edvard Peer Gynt-Suite 1. 1920 suity, klavírní výtahy, 

353607 Grieg, Edvard Solvejgina píseň 1963 zpěv, klavír, romantismus 

354849 Grieg, Edvard Sonate für Pianoforte 1920 sonáty, klavír 

354443 Händel, Georg Friedrich 12 leichte Klavierstücke 1940
drobné skladby, hudba pro klavír, drobné skladby, couranty, menuety, sonatiny, sarabandy, gigue, 

fantazie, gavoty, árie, allemandy, klavír, instrumentální hudba, barokní hudba 



357362 Händel, Georg Friedrich 30 Ausgewählte Arien 1980 árie, zpěv, operní zpěvačky, klavír, hudba pro klavír, hudební doprovody 

353873 Händel, Georg Friedrich Acis und Galatea 1911 opery, klavír, zpěv, barokní hudba 

351482 Händel, Georg Friedrich Der Messias 1932 oratoria, barokní hudba, klavírní výtahy, 

356792 Händel, Georg Friedrich Der Messias 1959 oratoria, barokní hudba, Německo, 

351150 Händel, Georg Friedrich Die ersten Händel-Studien 1918
klavír, barokní hudba, dvouručně, menuety, gigue, variace, couranty, sarabandy, chaconny, fantazie, 

fugy, air, rakouské, 

351153 Händel, Georg Friedrich Die ersten Händel-Studien 1918
klavír, barokní hudba, dvouručně, menuety, gigue, variace, couranty, sarabandy, chaconny, fantazie, 

fugy, air, rakouské, 

352144 Händel, Georg Friedrich Kammersonate für Flöte, Ohne oder Violine mit Cembalo 1920 sonáty, klavír, housle, barokní hudba, rakouské, 

358457 Händel, Georg Friedrich Leichte Tänze und Stücke 1984 tance, menuety, sarabandy, pochody, gavoty, gigue, klavír, barokní hudba 

354857 Händel, Georg Friedrich Sammlung beliebter Stücke 1920 sonáty, klavír, barokní hudba 

352219 Händel, Georg Friedrich Werke für Orchester Orchester-Konzert Nr. 25 : Feuerwerkmusik / 1930 klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, concerti grossi, barokní hudba, barokní hudba, rakouské

352220 Händel, Georg Friedrich Werke für Orchester Orchester-Konzert Nr. 25 : Feuerwerkmusik / 1930 klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, concerti grossi, barokní hudba, barokní hudba, rakouské

352863 Hanon, Charles Louis Klavírní virtuos 1961 cvičení, klavír, instrumentální hudba 

350570 Hanuš, Jan Vteřiny v přírodě 1946 klavír, dvouručně, 

354859 Haydn, Joseph 12 kleine Stücke 1921 klavír, skladby, klasicismus 

354665 Haydn, Joseph Klasicizmus 1970 klavír, fantazie, capriccia, preludia, variace, klasicismus, výběry, 

355006 Haydn, Joseph Konzert C-Dur 1921 koncerty, klavír, instrumentální hudba, klasicismus, vídeňský klasicismus, 2. pol. 18. stol., Rakousko, 

352594 Haydn, Joseph Meister für die Jugend 1922 menuety, serenády, ronda, romance, symfonie, árie, duety, pochody, klavír, klasicismus 

354858 Haydn, Joseph Meister für die Jugend 1922 menuety, serenády, ronda, romance, symfonie, árie, duety, pochody, klavír, klasicismus 

354767 Heller, Stephen 30 fortschreitende Etüden 1920 etudy, klavír, instrumentální hudba, Německo, 

353995 Heller, Stephen 32 Präludien für Lili 1920 preludia, klavír, instrumentální hudba, Německo, 

354765 Heller, Stephen 40 klavírnych etud 1958 etudy, klavír, instrumentální hudba 

354861 Heller, Stephen Tarantelle 1920 tarantely, klavír, instrumentální hudba, Německo, 20. stol., 

354862 Heller, Stephen Tarantelle 1920 tarantely, klavír, instrumentální hudba, Německo, 20. stol., 

5301416 Heumann, Hans-Günter Piano Kids im Duett : 2009 klavír, hudba pro klavír, partitury pro sólový nástroj, 

357751 Hlaváč, Miroslav Dětské obrázky 1985 skladby, dětské písně, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, 20. stol.,, Československo ,

355187 Hlaváč, Miroslav Poetické etudy 1. 1973 etudy, klavír, dvouručně, 20. stol.,, Československo ,

352222 Hlucháň, Jan Zahrajme si čtyřručně 1958 výběry, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, úpravy, začátečníci, 

5301127
Holubec, Jiří Nebojme se klasiky - desítka hitů ve snadných úpravách pro neomezený počet hráčů na libovolné nástroje

2007
instrumentální hudba, hudební výchova, školy, hudební notace, instrumentální hudba, snadné skladby, 

úpravy, hudební výchova, partitury, učebnice hudebních škol, učebnice základních škol, učebnice 

středních škol, 

358248 Hradecký, Emil Dětský karneval 1993 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, dětské písně, drobné skladby, 20. stol.,, Česko ,

5301105 Hradecký, Emil Duetta, Bb hlas 2011 dua, komorní hudba, dua, komorní hudba, partitury, Česko, 20.-21. století

5301107 Hradecký, Emil Duetta, C hlas 2011 dua, komorní hudba, dua, komorní hudba, partitury, Česko ,

5301149 Hradecký, Emil Duetta, C hlas 2011 dua, komorní hudba, dua, komorní hudba, partitury, Česko ,

5301106 Hradecký, Emil Duetta, Eb hlas 2011 dua, komorní hudba, dua, komorní hudba, partitury, Česko, 20.-21. století

358101 Hradecký, Emil Džezové kousky 1993
drobné skladby, etudy, skladby, jazz, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, dětské písně, začátečníci, 20. 

stol., alba skladeb, partitury a hlasy, Česko ,



516173 Hradecký, Emil Hrajeme na klavír podle akordových značek 1998 klavír, školy, akordy, hudební notace, skladby, školy, školy, písně, 

358100 Hradecký, Emil Jazzové etudy 1993
drobné skladby, etudy, skladby, jazz, klavír, dětské písně, začátečníci, 20. stol., alba skladeb, partitury a 

hlasy, Česko ,

5300437 Hradecký, Emil Jazzové etudy pro mladé klavíristy 2006 jazz, klavír, etudy, hudební notace, partitury, 20.-21. stol

5300448 Hradecký, Emil Jazzové kousky pro dvacet prstů 2006 jazz, hudební notace, skladby, 

357844 Hradecký, Emil Malé jazzové album 1989 skladby, jazz, boogie, swing, blues, klavír, ragtime, 20. stol., alba skladeb, partitury a hlasy, Česko ,

358141 Hradecký, Emil Malé jazzové album 1990 skladby, jazz, boogie, swing, blues, klavír, ragtime, 20. stol., alba skladeb, partitury a hlasy, Česko ,

357134 Hurník, Ilja Čtyřruční hra 1981
drobné skladby, hudba pro klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, etudy, cvičení, školy, dětské písně, žáci, 

začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

357673 Hurník, Ilja Džezík 1982 drobné skladby, skladby, klavír, jazz, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

357784 Hurník, Ilja Etudy 1988 etudy, klavír, školy, cvičení, žáci, 20. stol.,, Československo ,

358865 Hurník, Ilja Kapr, blecha a tak dále 1988 dětské písně, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Československo ,

356035 Hurník, Ilja Minutové písničky 1980 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, Československo ,

354680 Hurník, Ilja Písničky pro klapky 1970
hudba pro klavír, skladby, drobné skladby, klavír, dětské písně, školy, začátečníci, 20. stol., písně, 

partitury a hlasy, Česko ,

355744 Hurník, Ilja Voršilská ulička 1978 drobné skladby, hudba pro klavír, dětské písně, začátečníci, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5301291 Hurwitz, Justin Selections from La La Land : 2017 soundtracky, muzikály, klavír, zpěv, noty, partitury, zpěvníky, 

357975 Chačaturjan, Aram Kinderalbum 2. 1980 hudba pro klavír, skladby, klavír, dvouručně, dětské písně, drobné skladby, partitury a hlasy, 

354863 Chačaturjan, Aram Kinderalbum 1962 dětské písně, 20. stol.,, Arménie ,

355110 Chačaturjan, Aram Šavlový tanec 1962 tance, klavír, dvouručně, balety, Rusko, 20. stol., 

357272 Chačaturjan, Aram Toccata 1980 toccaty, klavír, dvouručně, partitury a hlasy, 

351076 Chopin, Fryderyk Ballades 1949 klavír, dvouručně, balady, romantismus, 

350315 Chopin, Fryderyk Ballades et Impromtus 1928 balady, impromptu, klavír, dvouručně 

358611 Chopin, Fryderyk Ballady 1984 klavír, dvouručně, balady, romantismus 

351044 Chopin, Fryderyk Concertos 1945 klavír, koncerty, romantismus, Polsko

355411 Chopin, Fryderyk Čtyři skladby Mazurka a moll, Preludium Op. 28, č. 7, Preludium Op. 28, č. 20, Valčík /1974 klavír, mazurky, valčíky, preludia, romantismus 

358613 Chopin, Fryderyk Drobne utwory 1983 drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, klavír, romantismus 

352413 Chopin, Fryderyk Etuda c-moll 1953 etudy, klavír, dvouručně 

350293 Chopin, Fryderyk Etudes 1928 etudy, klavír, dvouručně, 

350832 Chopin, Fryderyk Grande Polonaise 1945 polonézy, klavír, dvouručně, romantismus 

351362 Chopin, Fryderyk Impromptus 1949 klavír, dvouručně, romantismus, impromptu, 

351104 Chopin, Fryderyk Koncert Nr. 2. Op. 21. F moll 1928 klavír, dvouručně, koncerty, romantismus 

351053 Chopin, Fryderyk Mazurkas 1949 klavír, dvouručně, mazurky, romantismus, 

351339 Chopin, Fryderyk Mazurkas 1926 klavír, dvouručně, mazurky, romantismus, 

352593 Chopin, Fryderyk Meister für die Jugend 1920 valčíky, mazurky, nokturna, polonézy, romance, pochody, klavír, instrumentální hudba, romantismus 

354864 Chopin, Fryderyk Meister für die Jugend 1920 valčíky, mazurky, nokturna, polonézy, romance, pochody, klavír, instrumentální hudba, romantismus 

350698 Chopin, Fryderyk Minutový valčík 1954 tance, valčíky

350397 Chopin, Fryderyk Nocturnes 1933 nokturna, klavír, dvouručně, romantismus 



350860 Chopin, Fryderyk Nocturnes 1945 nokturna, klavír, dvouručně, romantismus 

351082 Chopin, Fryderyk Nocturnes 1949 klavír, dvouručně, nokturna, romantismus, Polsko, 

354281 Chopin, Fryderyk Nocturnes 1931 nokturna, klavír, dvouručně, romantismus 

350299 Chopin, Fryderyk Oeuvres complétes Polonaises / 2. 1928 polonézy, klavír, dvouručně, romantismus 

351083 Chopin, Fryderyk Polonaises 1952 klavír, dvouručně, polonézy, romantismus, 

358669 Chopin, Fryderyk Polonezy, op. 26-61 na fortepian 1983 klavír, dvouručně, polonézy, romantismus 

351367 Chopin, Fryderyk Preludes 1949 klavír, dvouručně, balady, romantismus, 

354318 Chopin, Fryderyk Préludes 1950 preludia, klavír, dvouručně, romantismus 

355484 Chopin, Fryderyk Préludes 1975 preludia, klavír, dvouručně, romantismus 

355549 Chopin, Fryderyk Rondos 1975 ronda, duety, klavír, klavír, dvouručně, romantismus 

357037 Chopin, Fryderyk Selected easy pieces 1980 preludia, mazurky, polonézy, nokturna, valčíky, tance, klavír, drobné skladby, výběry, romantismus 

351360 Chopin, Fryderyk Scherzos 1950 klavír, dvouručně, valčíky, romantismus, 

350259 Chopin, Fryderyk Scherzos u. Fantaisie 1928 scherza, klavír, dvouručně, romantismus, 

351364 Chopin, Fryderyk Sonatas 1949 klavír, dvouručně, sonáty, romantismus, 

357266 Chopin, Fryderyk Sonate op. 65 1980 sonáty, polonézy, klavír, violoncello, romantismus 

350375 Chopin, Fryderyk Sonaten 1933 sonáty, klavír, dvouručně, romantismus 

350374 Chopin, Fryderyk Valse pour piano 1933 valčíky, klavír, dvouručně, romantismus 

353773 Chopin, Fryderyk Valses 1954 valčíky, klavír, dvouručně, instrumentální hudba 

351075 Chopin, Fryderyk Waltzes 1950 klavír, dvouručně, valčíky, romantismus, 

357636 Janáček, Leoš Concertino 1984 concertina, instrumentální hudba, skladby, klavír, housle, viola, klarinet, lesní roh, fagot 

350045 Janáček, Leoš Kytice z Národních písní moravských 1. 1933 klavír, moravské lidové písně 

355461 Janáček, Leoš Moravská lidová poesie v písních 1975 moravské lidové písně, lidové písně, zpěv, klavír, 20. stol., partitury, Česko ,

354009 Janáček, Leoš Mša glagolskaja 1966 mše, orchestrální hudba, pěvecké sbory, orchestry, klavír, 20. stol., klavírní výtahy, Československo ,

350500 Janáček, Leoš Po zarostlém chodníčku 1958 klavír, dvouručně, 20. stol., 

354912 Janáček, Leoš Po zarostlém chodníčku 1971 klavír, dvouručně, 20. stol., 

350568 Janáček, Leoš Po zarostlém chodníčku řada první (1-10), řada druhá (11-15) / 1947 klavír, dvouručně, 20. stol., 

5300158 Janáček, Leoš Příhody lišky Bystroušky 1924 opery, hry se zpěvy, 20. stol., klavírní výtahy, 

350380 Janáček, Leoš Slezské písně 1934 lidové písně, slezské lidové písně, zpěv, klavír, úpravy, 

350501 Janáček, Leoš Taras Bulba 1947 orchestry, rapsodie, 20. stol., partitury, 

350882 Janáček, Leoš Taras Bulba 1947 orchestry, rapsodie, 20. stol., partitury, 

358131 Janžurová Zdena /  Borová MiladaNová klavírní škola 1. 1993
cvičení, klavír, hudba pro klavír, školy, cvičebnice, školy, drobné skladby, skladby, dětské písně, příručky, 

začátečníci, 20. stol., písně, Česko ,

358132 Janžurová Zdena /  Borová MiladaNová klavírní škola 2. 1993
cvičení, klavír, hudba pro klavír, školy, cvičebnice, školy, drobné skladby, skladby, dětské písně, příručky, 

začátečníci, 20. stol., písně, Česko ,

5300001 Janžurová, Zdena Klavírní školička pro děti 4 - 7 leté 1993
cvičení, klavír, hudba pro klavír, školy, cvičebnice, školy, drobné skladby, skladby, dětské písně, příručky, 

začátečníci, 20. stol., písně, Česko ,

5300824 Janžurová, Zdena Nová klavírní škola. 3. 2010 klavír, skladby, hudební notace, školy, písně, 

5300825 Janžurová, Zdena Nová klavírní škola. 4. 2001 klavír, skladby, hudební notace, školy, písně, 



5301495 Janžurová, Zdena Nová klavírní škola. 1. díl 1. díl / 2011 školy, školy, partitury pro sólový nástroj, učebnice hudebních škol, 20.-21. století

5300438 Ježek, Jaroslav 51 melodií z Modrého pokoje 2006 klavír, divadelní písně, populární písně, hudební notace,, 

5301324 Ježek, Jaroslav Bugatti step 2012 jazzové skladby, klávesové nástroje, partitury pro sólový nástroj, 

350603 Ježek, Jaroslav Bugatti step 1931 klavír, dvouručně, 20. stol., 

357390 Ježek, Jaroslav Bugatti step 1983 skladby, hudba pro klavír, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5301315 Ježek, Jaroslav Jaroslav Ježek: 81 melodií a tanců z Modrého pokoje (příloha 2CD) 2013 divadelní písně, úpravy, populární písně, úpravy, jazz, úpravy,, , partitury pro sólový nástroj,, 20. stol.

5300495 Ježek, Jaroslav Osvobozené divadlo v melodiích Jaroslava Ježka 2006 Osvobozené divadlo, hudební notace, písně, partitury, 20.-21. stol, 20. stol

357858 Jirásek, Ivo Tanečky a písničky 1989
tance, drobné skladby, skladby, dechové orchestry, flétna, hoboj, klarinet, trubka, klavír, 20. stol., písně, 

partitury a hlasy, Česko

5300961 Joplin, Scott 4 Joplin waltzes 1991 waltzy, valčíky, jazz, duety, ragtime, 

5300061 Joplin, Scott Ragtime guitar 2004 kytara, ragtime, partitury pro sólový nástroj, 

357275 Joplin, Scott Ragtimes 2. 1980 skladby, hudba pro klavír, ragtime

5301129 Joplin, Scott Snadné ragtimy 1999
klavír, klavír, školy, hudební notace, ragtimy, úpravy, ragtimy, úpravy, snadné skladby, ragtime, partitury 

pro sólový nástroj, 20. stol.

358074 Junk, Petr 6 jazzových skladeb pro klavír 1990 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, jazz, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5301033 Jurníčková, Ilona 12 klavírních skladeb 2005
klavír, klavír, klavír, drobné skladby, hudební notace, drobné skladby, snadné skladby, drobné skladby, 

partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

5301254 Jurníčková, Ilona Kaleidoskop 2006
hudební notace, klavírní cykly, klavír, drobné skladby, snadné skladby, klavírní cykly, partitury pro sólový 

nástroj, 20.-21. století

5301255 Jurníčková, Ilona Kaleidoskop 2 2008
hudební notace, klavírní cykly, klavír, snadné skladby, drobné skladby, klavírní cykly, partitury pro sólový 

nástroj, 

5301256 Jurníčková, Ilona Kaleidoskop 3 2011
hudební notace, klavírní cykly, klavír, drobné skladby, drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, 20.-

21. století

358117 Jurníčková, Ilona Malá klavírní romance 1994 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, romance, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

354865 Kabalevskij, Dmitrij Borisovič Sonatine 1967 drobné skladby, sonatiny, klavír, instrumentální hudba, 20. stol., Rusko, 

351916 Kabeláč, Miloslav Osm preludií 1958 klavír, preludia, dvouručně, 20. stol., 

357278 Karetnikov, Nikolaj NikolajevičKlavierstücke 1978 skladby, hudba pro klavír, variace, drobné skladby, Rusko, partitury a hlasy, 

354819 Kleinmichel, Richard Ouvertüren-Album 1. 1950
předehry, hudební sbírky, výběry, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, partitury a hlasy, partitury 

pro sólový nástroj, 

358362 Kleinová, Eliška Škola hry na klavír pro střední pedagogické školy 1986
cvičení, klavír, drobné skladby, skladby, hudební teorie, technika hry, školy, střední školy, 20. stol.,, 

Československo ,

5300904 Klusák, Vladimír Jazz piano I 1989 jazz, klavír, klavír, skladby, alba skladeb, 

350677 Korganov, Genarij Osipovič Album pro mládež 1950 tance, polky, valčíky, mazurky, menuety, klavír, dvouručně 

354922 Košťál, Arnošt Perníková chaloupka 1971 klavír, dětské písně, začátečníci, 20. stol., písně, hudební pohádky, Československo ,

355363 Košťál, Arnošt Vlk a sedm kůzlátek 1974 klavír, dětské písně, písňové texty, začátečníci, pohádky, 20. stol., písně, hudební pohádky, Česko ,

351717 Kotík, Vladimír Mladým klavíristům 1957 klavír, dvouručně, výuka, 20. stol., 

354768 Kraus, Arnošt Stupnice 1965 klavír, stupnice, cvičení, 20. stol., 

350676 Křička, Jaroslav Dvě klavírní drobnosti 1947 klavír, dvouručně, 20. stol., 

350130 Křička, Jaroslav Památník ze staré školy 1925 zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

350675 Křička, Jaroslav Rozmar 1951 klavír, dvouručně, 20. stol., 

350734 Křička, Jaroslav Zvířátka 1968 umělé písně, dětské písně, zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

5301038 Křížková, Drahomíra První knížka polyfonní hry 2002 klavír, polyfonie, lidové písně, české lidové písně, polyfonie, drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, 



351222 Kuhlau, Friedrich Sonatinen-Album 1920 sonatiny, klavír, hudební sbírky, úpravy, 

5301314 Lakos, Ágnes Veselá klavírna škola. 1 2011 školy, učebnice hudebních škol, 

5301325 Lakos, Ágnes Veselá klavírna škola. 2 2011 školy, učebnice hudebních škol, 

352108 Lanner, Joseph Lanner-Album 1910 tance, valčíky, klavír, dvouručně, rakouské

350106 Lehár, Franz Die lustige Witwe 1905 operety, 20. stol., klavírní výtahy, 

355642 Lejsek, Vlastimil Duettina 1977
duety, hudba pro klavír, drobné skladby, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, dětské písně, začátečníci, 

20. stol.,, Česko ,

354254 Lemoine, Antoine Henry Dětské etudy 1954 klavír, dvouručně, etudy, dětské písně, výuka, 20. stol.,, Československo ,

351666 Leoncavallo, Ruggero Der Bajazzo 1893 opery, hry se zpěvy 

357728 Lichnerová, Vilma Eniky, beniky 1984 slovenské lidové písně, instruktivní skladby, skladby, lidové písně, dětské písně, klavír, říkanky, sborníky, 

5300975 Linhart, Radim Čtyřruční klavírní skladby I. 2011 jazz, klavír, hudební kompozice, hudební improvizace, skladby, 

5301239 Linhart, Radim Od mazurky k salse : 2015
hudební notace, taneční písně, jazz, klavír, drobné skladby, jazzové skladby, taneční hudba, partitury pro 

sólový nástroj, 20.-21. století

354243 Liszt, Ferenc Consolations und Liebesträume 1930 skladby, hudba pro klavír, dvouručně, novoromantismus 

354838 Liszt, Ferenc Consolations und Liebesträume 1930 skladby, hudba pro klavír, dvouručně, novoromantismus 

351748 Liszt, Ferenc II. uhorská rapsódia 1956 rapsodie, klavír, dvouručně, novoromantismus, Maďarsko, úpravy

352811 Liszt, Ferenc Klavierwerke Band III 1921 etudy, klavír, novoromantismus 

352813 Liszt, Ferenc Klavierwerke Band V 1921 polonézy, balady, valčíky, nokturna, sonáty, klavír, novoromantismus 

352812 Liszt, Ferenc Klavierwerke Band VI 1921 polonézy, balady, valčíky, nokturna, sonáty, klavír, novoromantismus 

350165 Liszt, Ferenc Klavier-Werke Ungarische Rhapsodien (Nr. 9-15) / 2. 1906 rapsodie, klavír, dvouručně, novoromantismus, Maďarsko

354839 Liszt, Ferenc Sen lásky 1967 nokturna, skladby, hudba pro klavír, dvouručně, romantismus 

354841 Liszt, Ferenc Sen lásky 1967 nokturna, skladby, hudba pro klavír, dvouručně, romantismus 

352248 Liszt, Ferenc Werke für Klavier zu 2 Händen Etüden / 4. 1900 klavír, dvouručně, etudy, novoromantismus 

354300 Liszt, Ferenc Werke für Klavier zu 2 Händen Rhapsodien / 2. 1900 rapsodie, klavír, dvouručně, novoromantismus 

358370 Loudová, Ivana Pohádky a oblázky 1986 klavír, instruktivní skladby, dětské písně, 20. stol.,, Československo ,

5300993 Lowry, Todd New age piano 2013 klavír, new age, hudební styly, školy, 

354427 MacDowell, Edward Ausgewählte Klaviestücke 1960 drobné skladby, hudba pro klavír, instrumentální hudba 

354745 MacDowell, Edward Ausgewählte Klaviestücke 1960 drobné skladby, hudba pro klavír, instrumentální hudba 

352674 Mahler, Gustav Symphonie N. 5 1921 symfonie, orchestry, symfonické orchestry, klavír, instrumentální hudba 

358188 Mácha, Otmar Nejmladším pianistům 1959 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, dětské písně, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

352746 Martinů, Bohuslav 3. concerto 1960 koncerty, klavír, 20. stol., klavírní výtahy, Československo ,

353042 Martinů, Bohuslav Bajky 1961 drobné skladby, klavír, instrumentální hudba, 20. stol., bajky, Československo ,

355396 Martinů, Bohuslav Drobné klavírní skladby 1974 drobné skladby, hudba pro klavír, výběry, 20. stol.,, Česko ,

352881 Martinů, Bohuslav Jaro v zahradě 1961 drobné skladby, dětské písně, klavír, instrumentální hudba, 20. stol.,, Československo ,

351052 Martinů, Bohuslav Julietta 1947 hry se zpěvy, lyrika, 20. stol., klavírní výtahy, 

353679 Martinů, Bohuslav Julietta 1947 hry se zpěvy, lyrika, 20. stol., klavírní výtahy, 

473437 Martinů, Bohuslav Klavírní skladby 1974 klavír, dvouručně, 20. stol., 



357091 Martinů, Bohuslav Kouzelné noci 1981 zpěv, orchestry, dechové nástroje, žesťové nástroje, smyčcové nástroje 

351771 Martinů, Bohuslav Loutky 1955 klavír, 20. stol., 

358204 Martinů, Bohuslav Loutky 1956 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, 20. stol.,, Česko ,

355273 Martinů, Bohuslav Motýli a rajky 1973 klavír, dvouručně, 20. léta 20. stol.,, Československo ,

355789 Martinů, Bohuslav Nový Špalíček 1978 zpěv, klavír, moravské lidové písně, písňové cykly, poezie, lidová poezie, 20. stol., písně, písně, 

353798 Martinů, Bohuslav Písničky na dvě stránky 1971 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, 

354919 Martinů, Bohuslav Písničky na dvě stránky 1971 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, 

353796 Martinů, Bohuslav Písničky na jednu stránku 1971 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, 

353797 Martinů, Bohuslav Písničky na jednu stránku 1971 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, 

354920 Martinů, Bohuslav Písničky na jednu stránku 1971 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, 

354042 Martinů, Bohuslav Sextet 1966
sextety, dechové orchestry, klavír, flétna, hoboj, klarinet, fagot, instrumentální hudba, 20. stol., 

partitury, Československo ,

355830 Martinů, Bohuslav Skici 1979
drobné skladby, hudba pro klavír, dvouručně, skladby, 20. stol., partitury a hlasy, Česko, Československo 

,

355237 Martinů, Bohuslav Skladby pro Poličku 1973 skladby, preludia, pochody, foxtroty, klavír, zpěv, 20. stol., písně, Česko ,

351110 Martinů, Bohuslav Špalíček 1951 balety, lidové písně, hry, pohádky, říkadla, 20. stol., klavírní výtahy, 

350419 Mascagni, Pietro Cavalleria rusticana 1932 opery, verismus, zpěv, klavír 

352184 Massenet, Jules Manon 1920 opery, romantismus, překlady

357334 Mendelssohn-Bartholdy, Felix Kinderstücke 1980 skladby, klavír, dětské písně 

354843 Mendelssohn-Bartholdy, Felix Písně beze slov 1969 výběry, klavír, dvouručně, romantismus 

353600 Mendelssohn-Bartholdy, Felix Svatební pochod 1963 pochody, svatební písně, klavír, instrumentální hudba 

5301539 Metelka, Jakub Moderní klavírní etudy = Modern piano studies = Moderne Klavieretüden2019 hudba pro klavír, drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, 

5300544 Miles, John Začínáme hrát na klavír 1996 klavír, školy, skladby, hudební teorie, cvičení, hádanky, hudební notace, začátečníci, písně, 

352229 Millöcker, Karl Žebravý student 1958 operety, zpěv, klavír, písňové texty, romantismus 

356923 Mládek, Ivan Ragtime-Cocktail 1981 melodie, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5301282 Morricone, Ennio Ennio Morricone : 2004 klavír, noty, partitury, 

350371 Moszkowski, Moritz Spanische Tänze 1933 tance, španělské lidové tance, klavír, dvouručně, úpravy

355285 Moszkowski, Moritz Spanische Tänze 1933 tance, španělské lidové tance, klavír, dvouručně, úpravy

357619 Moszkowski, Moritz Tance 1983
vídeňské operety, sonáty, hudba pro klavír, klasicismus, tance, klavírní skladby pro čtyři ruce, Rakousko, 

Polsko, Norsko

350177 Mozart, Wolfgang Amadeus Die Hochzeit des Figaro 1921 opery, hry se zpěvy, opéra comique, klasicismus, rakouské

351122 Mozart, Wolfgang Amadeus Die Hochzeit des Figaro 1921 opery, hry se zpěvy, opéra comique, klasicismus, rakouské

351667 Mozart, Wolfgang Amadeus Die Zauberflöte 1920 opery, předehry, klasicismus, klavír, singspiely, hry se zpěvy, klavírní skladby pro čtyři ruce 

352739 Mozart, Wolfgang Amadeus Die Zauberflöte 1920 opery, předehry, klasicismus, klavír, singspiely, hry se zpěvy, klavírní skladby pro čtyři ruce 

351141 Mozart, Wolfgang Amadeus Don Juan 1921 opery, opéra comique 

356118 Mozart, Wolfgang Amadeus Drobné skladby 1978 drobné skladby, hudba pro klavír, klasicismus 

354301 Mozart, Wolfgang Amadeus Eine kleine Nachtmusik 1930 serenády, klavír, klasicismus, flétna, koncerty 

357978 Mozart, Wolfgang Amadeus Eine kleine Nachtmusik 1988 serenády, klavír, dvouručně, úpravy



355276 Mozart, Wolfgang Amadeus Eine kleine Nachtmusik 1930 serenády, klavír, klasicismus, flétna, koncerty 

357309 Mozart, Wolfgang Amadeus Eine kleine Nachtmusik 1979 serenády, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, úpravy

351144 Mozart, Wolfgang Amadeus Fantasien und Rondos 1921 klavír, fantazie, ronda, klasicismus, rakouské

353471 Mozart, Wolfgang Amadeus Figarova svatba 1963 opery, opéra comique, hry se zpěvy, klavír, klasicismus, 2. pol. 18. stol., Rakousko, 

357285 Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert C dur 1979
koncerty, orchestry, klavír, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, klasicismus, vídeňský klasicismus, 

úpravy

357286 Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert d moll 1979
koncerty, orchestry, klavír, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, klasicismus, vídeňský klasicismus, 

úpravy

351466 Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert-Arien 1956 zpěv, klavír, soprán, árie, operní árie, 

355897 Mozart, Wolfgang Amadeus Marsz turecki 1977 vídeňské operety, pochody, hudba pro klavír, klasicismus 

357196 Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart album 1979 drobné skladby, hudba pro klavír, ronda, variace, fantazie, klasicismus, Maďarsko

357308 Mozart, Wolfgang Amadeus Originalkompositionen Sonate D dur : KV 381, Sonate B dur : KV 358, Sonate F dur : KV 497, Sonate C dur : KV 521, Fantasia I f moll : KV 594, Fantasia II f moll : 1979 sonáty, fantazie, variace, fugy, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, úpravy

5300152 Mozart, Wolfgang Amadeus Ouverture zur Oper Die Zauberflöte 1962 opery, předehry, předehry, orchestry, dechové orchestry, smyčcové nástroje 

351180 Mozart, Wolfgang Amadeus Requiem 1921 klavír, mše, klasicismus, rakouské, requiem

351419 Mozart, Wolfgang Amadeus Requiem 1956 zpěv, klavír, mše, klasicismus, rakouské, requiem

354845 Mozart, Wolfgang Amadeus Sammlung beliebter stücke 1950 ronda, gigue, adagia, fantazie, variace, menuety, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, klasicismus 

354846 Mozart, Wolfgang Amadeus Sammlung beliebter Stücke 1950 ronda, gigue, adagia, fantazie, variace, menuety, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, klasicismus 

355149 Mozart, Wolfgang Amadeus Sinfonia A-dur 1972 sinfonie, klavír, klasicismus 

350030 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten 1. 1921 klavír, sonáty, klasicismus, dvouručně, Mozart, Wolfgang Amadeus, 

357983 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten 1. 1988 sonáty, sonáty, klavír, dvouručně, klasicismus, Rakousko, 

350031 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten 2. 1921 klavír, sonáty, klasicismus, dvouručně, Mozart, Wolfgang Amadeus, 

351123 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten 1921 sonáty, klavír, dvouručně, klasicismus, Rakousko, Mozart, Wolfgang Amadeus, rakouské, písně, 

351124 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten 1921 sonáty, klavír, dvouručně, klasicismus, Rakousko, Mozart, Wolfgang Amadeus, rakouské, písně, 

351128 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten 1921 sonáty, klavír, dvouručně, klasicismus, Rakousko, Mozart, Wolfgang Amadeus, rakouské, písně, 

354283 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten 1921 sonáty, klavír, dvouručně, klasicismus, Rakousko, Mozart, Wolfgang Amadeus, rakouské, písně, 

351226 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonaten-Album 1920 sonáty, klavír, hudební sbírky, úpravy, 

355880 Mozart, Wolfgang Amadeus Sonatíny 1979 sonatiny, klavír, dvouručně, výběry 

357610 Mozart, Wolfgang Amadeus Ukolébavka 1975 ukolébavky, klavír, klasicismus 

351188 Mozart, Wolfgang Amadeus Variations 1920 klavír, variace, klasicismus, rakouské

355312 Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert 1910 koncerty, housle, klavír, klasicismus 

355589 Musorgskij, Modest Petrovič Bilder einer Ausstellung 1972 drobné skladby, hudba pro klavír, novoromantismus, romantismus 

351437 Musorgskij, Modest Petrovič Boris Godunov 1955 opery, orchestrální hudba, romantismus, klavír, zpěv, Rusko

351439 Musorgskij, Modest Petrovič Boris Godunov 1955 opery, orchestrální hudba, romantismus, klavír, zpěv, Rusko

352855 Musorgskij, Modest Petrovič Boris Godunov 1955 opery, orchestrální hudba, romantismus, klavír, zpěv, Rusko

352856 Musorgskij, Modest Petrovič Boris Godunov 1955 opery, orchestrální hudba, romantismus, klavír, zpěv, Rusko

350673 Musorgskij, Modest Petrovič Obrázky z výstavy 1953 klavír, dvouručně 

419389 Mysliveček, Josef Šest sonát. Sei Sonate 1988 sonáty, klavír, hudební notace, Mysliveček, Josef, 



352350 Nedbal, Oskar Polská krev 1959 operety, tanec, průvodci

5301553 Němec, Ladislav 25 skladeb pro klavír & keyboard 2003 drobné skladby, drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

350169 Novák, Vítězslav Acht Notturnos 1908 zpěv, písňové cykly, klavír, písně, 

352472 Novák, Vítězslav Bouře 1912 symfonická hudba, orchestrální hudba, klavír, fantazie, pěvecké sbory, 20. stol., 

350471 Novák, Vítězslav Jihočeské motivy 1948 umělé písně, zpěv, klavír 

354517 Novák, Vítězslav Písně zimních nocí 1960 zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

350178 Novák, Vítězslav Slovácká suita 1949 skladby, suity, klavír, dvouručně, 20. stol., 

350122 Novák, Vítězslav Zvíkovský rarášek 1915 opery, hry se zpěvy, opéra comique, 20. stol., klavírní výtahy, 

353168 Oesten, Theodor Májové Kvietky 1962 drobné skladby, klavír, dětské písně, 20. stol.,, Československo ,

350268 Offenbach, Jacques Hoffmanns Erzählungen 1928 opery, hry se zpěvy, lyrika

352294 Offenbach, Jacques Krásná Helena 1959 operety, hry se zpěvy, výběry, klavír, dvouručně 

5300404 Oplištilová, Iva Klavihrátky 2006 hudba, hudební teorie, klavír, školy, 

5300422 Oplištilová, Iva Klavihrátky 2004 klavír, cvičení, hudební notace, dětské písně, hudební teorie, školy, 

5300423 Oplištilová, Iva Klavihrátky 2003 klavír, hudební notace, cvičení, hudební teorie, školy, 

5300312 Orff, Carl Carmina burana 1992 latina, scénická hudba, středověké písně, kantáty, zpěv, klavír, Německo

351054 Ostrčil, Otakar Honzovo království 1950 opery, hry, 20. stol., klavírní výtahy, 

350489 Ostrčil, Otakar Křížová cesta 1945 variace, orchestry, orchestrální hudba, instrumentální hudba, 20. stol., 

5300474 Pejtsik, Arpád Romantic piano trios 2003 hudební notace, klavír, housle, violoncello, partitury, 

5301556 Petrov, Vadim Klavír a akordické značky 2008 hudební doprovody, hudební doprovody, akordy, učebnice hudebních škol, 20.-21. století

5301557 Petrov, Vadim Klavír a akordické značky. Muzicírování 2010 hudební doprovody, hudební doprovody, učebnice hudebních škol, praktická cvičení, 20.-21. století

351455 Pohanka, Jaroslav Dějiny české hudby v příkladech 1958 hudební notace, dějiny, 

351948 Pohanka, Jaroslav Dějiny české hudby v příkladech 1958 hudební notace, dějiny, 

357277 Prokof'jev, Sergej Sergejevič Drei Stücke für Klavier 1978 skladby, hudba pro klavír 

355160 Prokof'jev, Sergej Sergejevič Romeo und Julia 1973 suity, balety, 20. stol., Rusko, partitury, 

351604 Puccini, Giacomo Die Bohéme 1900 opery 

351225 Puccini, Giacomo Madama Butterfly 1904 opery 

351223 Puccini, Giacomo Tosca : 1899 hudba, opera, opery, libreta 

357330 Purcell, Henry Alt-Englische Meister Ausgewählte Stücke, I. Heft - Sechs Stücke von Henry Purcell, II. Heft - Sechs Stücke aus dem Fitzwilliam Virginal Book /1969 drobné skladby, gigue, ronda, menuety, sarabandy, housle, klavír 

354407 Purcell, Henry Leichte Klavierstücke 1963 klavír, barokní hudba, Anglie

351731 Rachmaninov, Sergej Vasil'jevič24 preludii 1957 klavír, preludia, Rusko

353227 Rachmaninov, Sergej Vasil'jevičAleko 1960 ruské písně, opery, zpěv, Rusko

352384 Rachmaninov, Sergej Vasil'jevičDva preljuda 1958 klavír, preludia, Rusko

352352 Rachmaninov, Sergej Vasil'jevičPěrvyj koncert 1946 klavír, koncerty, orchestry, klavír, Rusko

354319 Rachmaninov, Sergej Vasil'jevičPrélude cis moll 1954 preludia, klavír, instrumentální hudba 

5300056 Rachmaninov, Sergej Vasil'jevičŠesť muzykalnych momentov 1958 drobné skladby, skladby, klavír, Rusko

352354 Ravel, Maurice Bolero 1958 klavír, dvouručně, impresionismus, bolero, úpravy



5301341 Rejino, Mona Frozen : 2015 klavír, hudba pro klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, partitury, 

351448 Rimskij-Korsakov, Nikolaj AndrejevičPolnoe sobranie sočinenij 37. 1956 opery, klavír, zpěv, ruské písně, hry se zpěvy 

352279 Rossini, Gioacchino Der Berbier von Sevilla 1940 opéra comique, opery, Rossini, Gioacchino, Lazebník sevillský

357960 Růžička, Karel Jazzové etudy pro kavír 1989 etudy, klavír, cvičení, školy, jazz, 20. stol.,, Česko ,

351869 Ryba, Jakub Jan Česká mše vánoční 1957 klavír, zpěv, mše, vánoční hudba 

5300926 Ryba, Jakub Jan Česká mše vánoční 2011 mše, klavír, úpravy, 

5301036 Ryba, Jakub Jan Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 2013
vánoční písně, mše, vánoční hudba, církevní hudba, vánoční mše, vánoční mše, úpravy, zpěvníky, 

partitury, 

5300053 Řezáč, Ivan Sonáta pro violoncello a klavír 1956 sonáty, klavír, violoncello, instrumentální hudba, 20. stol.,, Československo ,

357551 Řezníček, Petr Čtyři přednesové skladbičky pro klavír 1983 klavír, dětské písně, skladby, přednesové skladby, polky, tance, 20. stol.,, Československo ,

5301253 Říha, Václav Piano album T / 2008
hudební notace, jazz, taneční písně, klavír, taneční hudba, jazzové skladby, partitury pro sólový nástroj, 

20.-21. století

353242 Saint-Saëns, Camille Etjudy 1958 klavír, etudy, romantismus 

358646 Saint-Saëns, Camille Labedž 1982 fantazie, suity, karnevaly, zvířata

355155 Saint-Saëns, Camille Le carnaval des animaux 1972 fantazie, karnevaly, zvířata

355148 Saint-Saëns, Camille Sonate 1972 sonáty, klavír, klarinet, romantismus, housle 

355154 Saint-Saëns, Camille Sonate 1972 sonáty, klavír, klarinet, romantismus, housle 

358450 Saint-Saëns, Camille Sonate für Fagott und Klavier 1983 sonáty, klavír, fagot, romantismus 

504190 Scarlatti, Domenico Dvě klavírní sonáty, G dur a A moll 1999 klavír, hudební notace 

351211 Scarlatti, Domenico Klavierwerke 1920 klavír, homofonie 

351212 Scarlatti, Domenico Klavierwerke 1901 klavír, homofonie 

351213 Scarlatti, Domenico Klavierwerke 1901 klavír, homofonie 

351214 Scarlatti, Domenico Klavierwerke 1901 klavír, homofonie 

353466 Scarlatti, Domenico Válogatott szonáták I 1962 sonáty, klavír, instrumentální hudba, výběry, Maďarsko,, Itálie ,

353465 Scarlatti, Domenico Válogatott szonáták II 1962 sonáty, klavír, instrumentální hudba, výběry, Maďarsko,, Itálie ,

5300031 Shneidman, Jack 1001 jazz  licks 2000 jazz, hra, hudební improvizace, příručky, 

358251 Schmitt, Aloys Prípravné prstové cvičenia 1. 1954 cvičení, klavír, školy, školy, začátečníci

356904 Schneeweis, Jan Rusava 1981 zpěv, klavír, 20. stol., partitury, Česko ,

351013 Schneider-Trnavský, Mikuláš Drobné kvety 1952 zpěv, klavír 

354762 Schubert, Franz Album světových romantiků 1968
tance, mazurky, preludia, valčíky, humoresky, ukolébavky, romantismus, klavír, instrumentální hudba, 

romantismus 

355360 Schubert, Franz Album světových romantiků 1973
tance, mazurky, preludia, valčíky, humoresky, ukolébavky, romantismus, klavír, instrumentální hudba, 

romantismus 

357424 Schubert, Franz Album světových romantiků 1982 skladby, hudba pro klavír, romantismus, tance, mazurky, preludia, valčíky, humoresky, ukolébavky 

351915 Schubert, Franz Ave Maria 1958 klavír, romantismus, rakouské

358467 Schubert, Franz Ave Maria 1987 hudba pro klavír, skladby, Ave Maria, klavír 

358639 Schubert, Franz Impromptu, op. 142 nr 4 1982 instrumentální hudba, skladby, impromptu, klavír, dvouručně, romantismus 

357601 Schubert, Franz Majstri romantizmu 1984 výběry, klavír, romantismus, 

351251 Schubert, Franz Pianoforte-Werke 2. 1918 sonáty, variace, pochody, polonézy, romantismus, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, rakouské, 



357810 Schubert, Franz Romantizmus 1982 skladby, klavír, impromptu, fantazie, capriccia, arabesky, intermezza, romantismus, romantika

357269 Schubert, Franz Sonaten 1. 1979 sonáty, sonáty, dvouručně, romantismus, raný

357270 Schubert, Franz Sonaten 1. 1979 sonáty, sonáty, dvouručně, romantismus, raný

355207 Schubert, Franz Symphonie h moll 1920 symfonie, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, romantismus 

352175 Schubert, Franz Symphonie No. 8 1900 klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, romantismus, symfonie, úpravy

357279 Schumann, Robert Abegg-Variationen 1979 variace, klavír, dvouručně, romantismus 

358252 Schumann, Robert Album für die Jugend 1938 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, cvičení, školy, dětské písně 

355257 Schumann, Robert Carnaval 1968 skladby, klavír, dvouručně, karnevaly, romantismus, Německo

5300364 Schumann, Robert Concert 1961 koncerty, orchestry, klavír 

357980 Schumann, Robert Drei Romanzen 1982 romance, hudba pro klavír, skladby, klavír 

355009 Schumann, Robert Drei Romanzen Op. 94 : 1922 romance, klavír, housle, hoboj, romantismus 

351345 Schumann, Robert Duette 1923 romantismus, klavír, zpěv, soprán 

357981 Schumann, Robert Humoreske 1981 humoresky, hudba pro klavír, skladby, klavír 

352186 Schumann, Robert Kinderscenen, Op. 15 1900 klavír, dvouručně, výběry, 

354824 Schumann, Robert Klavierwerke 6. 1921 skladby, hudba pro klavír, hudba pro klavír, drobné skladby, klavír, dvouručně, romantismus 

351218 Schumann, Robert Klavierwerke 1921 klavír, drobné skladby, hudba pro klavír, romantismus, arabesky, sonáty 

351219 Schumann, Robert Klavierwerke 1921 klavír, drobné skladby, hudba pro klavír, romantismus, arabesky, sonáty 

351315 Schumann, Robert Klavierwerke 1921 klavír, drobné skladby, hudba pro klavír, romantismus, arabesky, sonáty 

351329 Schumann, Robert Klavierwerke 1921 klavír, drobné skladby, hudba pro klavír, romantismus, arabesky, sonáty 

351334 Schumann, Robert Klavierwerke 1921 klavír, drobné skladby, hudba pro klavír, romantismus, arabesky, sonáty 

352633 Schumann, Robert Konzert 1956 koncerty, klavír, romantismus, orchestry 

355256 Schumann, Robert Märchenbilder Op. 113 / 1945 skladby, klavír, viola, romantismus 

355258 Schumann, Robert Phantasiestücke 1968 fantazie, klavír, klarinet, dvouručně, romantismus, Německo

357986 Schumann, Robert Romanzen 1987
romance, drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, klavír, hoboj, klarinet, housle, violoncello, 

romantismus 

357280 Schumann, Robert Sonaten fis moll Opus 11, g moll Opus 22 : 1982 sonáty, sonáty, dvouručně, romantismus 

357282 Schumann, Robert Waldszenen 1979 drobné skladby, klavír, dvouručně, romantismus 

357283 Schumann, Robert Waldszenen 1979 drobné skladby, klavír, dvouručně, romantismus 

354825 Sinding, Christian Frühlingsrauschen 1950 skladby, drobné skladby, hudba pro klavír, dvouručně, partitury a hlasy, 

350777 Skrjabin, Aleksandr Nikolajevič12 etjudov 1954 etudy, klavír, dvouručně, 

356823 Skrjabin, Aleksandr Nikolajevič12 etjudov 1954 etudy, klavír, dvouručně, 

357586 Skrjabin, Aleksandr NikolajevičPrelúdiá 1983 klavír, dvouručně, preludia, výběry, romantismus 

357204 Skrjabin, Aleksandr NikolajevičRuská a sovietska klavírna tvorba 1982 skladby, hudba pro klavír, pochody, preludia, humoresky, scherza, tance, polyfonie, klavír, tvorba

353754 Skrjabin, Aleksandr NikolajevičTři preludia 1964 preludia, drobné skladby, klavír, školy, dětské písně 

350801 Sládek, Ferdinand Náš poklad 1. 1951 moravské lidové písně, slovenské lidové písně, lidové písně, zpěv, klavír, 

357104 Sládek, Ferdinand Náš poklad 1. 1988 české lidové písně, zpěv, klavír, 20. stol., písně, partitury, Česko ,



357102 Sládek, Ferdinand Náš poklad 2. 1983 české lidové písně, zpěv, klavír, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

5301029 Slavický, Klement 12 malých etud 2002 etudy, klavír, klavír, drobné skladby, hudební notace, etudy, etudy, partitury pro sólový nástroj, 20. stol.

351808 Slavický, Klement Ej, srdenko moje 1. 1956 moravské lidové písně, klavír, zpěv, dvouručně, 20. stol., písně, 

352650 Slavický, Klement Na bílých i černých 1960 drobné skladby, dětské písně, klavír, 20. stol.,, Čechy ,

357818 Sluka, Luboš Klavírní brevíř 1988 hudba pro klavír, breviáře, drobné skladby, skladby, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5300052 Smetana, Bedřich České tance I. a II 1968 tance, klavír, dvouručně, romantismus 

350029 Smetana, Bedřich České tance 1919 tance, klavír, dvouručně, Smetana, Bedřich, 

350487 Smetana, Bedřich Dalibor 1950 opery, romantismus 

351925 Smetana, Bedřich Klavírní dílo Polky / 2. 1944 klavír, dvouručně, polky, tance 

358463 Smetana, Bedřich Klavírní skladby 2. 1986 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, výběry, romantismus 

358388 Smetana, Bedřich Klavírní skladby 6. 1987 skladby, hudba pro klavír, výběry, romantismus 

350032 Smetana, Bedřich Má vlast 1921 symfonické básně, cykly, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, romantismus, Smetana, Bedřich

490020 Smetana, Bedřich Má vlast Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník /I-VI 1944 symfonické básně, cykly, klavír, dvouručně, romantismus 

5301102 Smetana, Bedřich Nejkrásnější melodie 2002 hudební notace, klavír, drobné skladby, instruktivní skladby, instruktivní skladby, partitury, 20. stol.

5301244 Smetana, Bedřich Nejkrásnější melodie 2002 hudební notace, klavír, drobné skladby, instruktivní skladby, instruktivní skladby, partitury, 20. stol.

5300161 Smetana, Bedřich Polka z opery "Dvě vdovy" 1978 opery, opéra comique, hry se zpěvy, polky, hudba pro klavír, romantismus, klavír, úpravy

351945 Smetana, Bedřich Richard III. 1942 symfonické básně, orchestry, romantismus 

350190 Smetana, Bedřich Večerní písně 1959 baryton, zpěv, romantismus 

352404 Smetana, Bedřich Večerní písně 1959 baryton, zpěv, romantismus 

355797 Smetana, Bedřich Výbor klavírních skladeb 2. 1978 klavír, dvouručně, polky, romantismus, začátečníci

351863 Smetana, Bedřich Ze studentského života 1963 klavír, dvouručně, romantismus, tance, polky 

358208 Smetana, Friedrich Aus meinem Leben 1930 hudba pro klavír, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, romantismus, rakouské, úpravy

358028 Snížková, Jitka Přístav 1990
drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, dětské písně, drobné skladby, 20. stol., partitury a 

hlasy, Česko ,

353048 Snížková, Jitka Start 1961
drobné skladby, pochody, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, instrumentální hudba, 20. stol.,, 

Československo ,

354657 Srnka, Jiří Broučci 1970
skladby, drobné skladby, drobné skladby, klavír, dětské písně, školy, začátečníci, 20. stol., partitury a 

hlasy, Česko ,

358111 Stojan, Jaroslav Škola hry na klavír a varhany 1. 1994
cvičení, drobné skladby, skladby, klavír, varhany, školy, cvičebnice, hudební teorie, technika hry, příručky, 

20. stol.,, Česko ,

357281 Stojanoff, Wesselin Zwanzig Klavierstücke für die Jugend 1976
skladby, hudba pro klavír, tance, preludia, humoresky, pochody, etudy, toccaty, klavír, instrumentální 

hudba, drobné skladby, písně, partitury a hlasy, 

352762 Strauss, Johann Na krásném modrém Dunaji 1960 valčíky, klavír, instrumentální hudba 

352587 Strauss, Johann Netopýr 196 operety, árie, klavír, verše

350873 Strauss, Johann Tausend und eine Nacht 1906 operety, rakouské

351834 Strauss, Johann Walzer 2. 1930 klavír, valčíky, výběry, rakouské

353658 Strauss, Richard Also sprach Zarathustra 1896 klavír, dvouručně, symfonické básně, romantismus 

350252 Strauss, Richard Ariadne auf Naxos / 1916 hudba, opery, libreta, hry se zpěvy, dějiny, Strauss, Richard, 20. stol., Vídeň, klavírní výtahy, 

350162 Strauss, Richard Elektra 1909 opery, hry se zpěvy, dějiny, tragédie, 20. stol., klavírní výtahy, 

350157 Strauss, Richard Salome ; drama in einem Bufzuge nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in deuticher Übersetzung von Hedwig ; Lachmann /1905 hudba, opery, libreta, hry se zpěvy, Německo, 20. stol., klavírní výtahy, 



352317 Strauss, Richard Till Eulenspiegels lustige Streiche 1903 klavír, dvouručně, symfonické básně, romantismus 

5301357 Strnadová, Jana Pramínek : 2015 dětské písně, dětské písně, dětské písně, partitury, 21. století

351078 Suchoň, Eugen Krútňava 1951 opery, klavír, hudba pro klavír, zpěv, 20. stol., klavírní výtahy, partitury a hlasy, Československo ,

350218 Suk, Josef Asrael 1912 symfonie, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, instrumentální hudba 

352492 Suk, Josef Asrael 1912 symfonie, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, instrumentální hudba 

352779 Suk, Josef Fantaisie-polonaise 1960 klavír, dvouručně, polonézy, fantazie, 20. stol., 

350026 Suk, Josef Jaro 1921 klavír, drobné skladby, dvouručně, Suk, Josef, 

351711 Suk, Josef Píseň lásky 1957 klavír, dvouručně 

351712 Suk, Josef Píseň lásky 1957 klavír, dvouručně 

351056 Suk, Josef Praga 1953 klavír, symfonické básně, Suk, Josef, partitury, klavírní výtahy, 

350005 Suk, Josef Radúz a Mahulena 1912 hudba, pohádky, Zeyer, Julius, klavírní výtahy, 

534743 Svoboda, Milan 50 jazzových témat 2003 jazz, jazz-rock, hudební skladatelé, skladby, Svoboda, Milan, 2. pol. 20. stol.,, Československo ,

354430 Szymanowska, Maria Piec tancow na fortepian 1967 tance, drobné skladby, standardní tance, klavír, instrumentální hudba, Polsko, partitury a hlasy, 

358642 Szymanowska, Maria Serenada 1982 drobné skladby, skladby, serenády, klavír 

355516 Szymanowski, Karol Album per pianoforte 1975 hudba pro klavír, 20. stol., Polsko, alba skladeb, 

352332 Szymanowski, Karol Vtoraja sonata 1958 sonáty, klavír, 20. stol., Polsko, 

358127 Ščerba, Libor Miniatury pro klavír 1993 drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, drobné skladby, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

357505 Šimková, Ludmila Klavírní prvouka 1983 klavír, dětské písně, prvouka, začátečníci, 80. léta 20. stol.,, Československo ,

358455 Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič Romazen und Monologe 1982 drobné skladby, skladby, zpěv, klavír, romance, 20. stol., Sovětský svaz, partitury, 

357762 Tausinger, Jan Pražská domovní znamení 1984 básníci, cykly, soprán, klavír, Nezval, Vítězslav, 20. stol., písně, Československo ,

5301346 Taylor, Mark George Gershwin / 2013 jazz, úpravy, jazzoví hudebníci, partitury, 

350215 Thomas, Ambroise Mignon 1921 opery, hry se zpěvy, dvouručně, romantismus 

351088 Thomas, Ambroise Mignon 1921 opery, hry se zpěvy, dvouručně, romantismus 

5301348 Thompson, John First grade etudes : 2005 klavír, drobné skladby, hra na klavír, partitury, 

358674 Vacek, Miloš Ladovské vánoce 1984
opery, zpěv, dětské písně, pěvecké sbory, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, Kocour Mikeš, 20. stol., 

písně, Česko ,

358794 Vacek, Miloš Ladův rok 1987 drobné skladby, drobné skladby, skladby, hudební inspirace, klavír, 20. stol.,, Československo ,

350910 Vačkář, Václav Výběr skladeb pro klavír 1958 klavír, dvouručně, pochody, tance, valčíky, polky, serenády, 20. stol., 

353948 Vaňhal, Jan Křtitel České sonatiny 1958 klavír, 

356693 Vaňhal, Jan Křtitel Snadné sonatiny 1959 sonatiny, drobné skladby, klavír 

358835 Vejvodová, Hana Vodomalbičky 1988 drobné skladby, klavír, 2. pol. 20. stol.,, Československo ,

358720 Velebný, Karel Jazzové vyznání 1988 skladby, jazz, klavír, 2. pol. 20. stol., písně, Československo ,

351412 Verdi, Giuseppe Aida 1956 opery, hry se zpěvy, romantismus 

351117 Verdi, Giuseppe Der Trobadour 1955 opery, hry se zpěvy, realismus

351116 Verdi, Giuseppe Don Carlos 1955 opery, hry se zpěvy, realismus

350425 Verdi, Giuseppe Ein Maskenball 1932 opery, hry se zpěvy, realismus



351297 Verdi, Giuseppe Falstaff : 1893 hudba, opery, libreta, opéra comique, hry se zpěvy, komedie

351045 Verdi, Giuseppe La Traviata 1953 opery, hry se zpěvy, realismus

350174 Verdi, Giuseppe Rigoletto 1932 opery, hry se zpěvy, realismus

358718 Viklický, Emil Zelený satén 1988 jazz, skladby, klavír, 2. pol. 20. stol.,, Československo ,

358719 Viklický, Emil Zelený satén 1988 jazz, skladby, klavír, 2. pol. 20. stol.,, Československo ,

355301 Vivaldi, Antonio Die Jahreszeiten Concerto I / 1. 1965 koncerty, klavír, housle, orchestry, jaro, barokní hudba, partitury a hlasy, Itálie ,

355300 Vivaldi, Antonio Die Jahreszeiten Concerto II / 2. 1965 koncerty, klavír, housle, orchestry, barokní hudba, léto, partitury a hlasy, Itálie ,

355299 Vivaldi, Antonio Die Jahreszeiten Concerto III, DerHerbst / 3. 1965 koncerty, klavír, housle, orchestry, barokní hudba, podzim, partitury a hlasy, Itálie ,

355298 Vivaldi, Antonio Die Jahreszeiten Concerto IV, DerWinter / 4. 1965 koncerty, klavír, housle, orchestry, barokní hudba, zima, partitury a hlasy, Itálie ,

350776 Vřešťál, Jiří Paleta 1955 drobné skladby, klavír, dvouručně, 20. stol., 

351783 Vycpálek, Ladislav Kantáta o posledních věcech člověka 1956 zpěv, orchestry, klavír, pěvecké sbory, kantáty, 20. stol., klavírní výtahy, 

351269 Wagner, Richard Das Rheingold 1908 opery, romantismus, klavír, hudební notace, Wagner, Richard, klavírní výtahy, klavírní výtahy, 

350895 Wagner, Richard Der fliegende Holländer 1900 zpěv, opery 

351289 Wagner, Richard Die Walküre 1908 opery, romantismus, předehry, klavír, hudební notace 

351292 Wagner, Richard Die Walküre 1908 opery, romantismus, předehry, klavír, hudební notace 

443443 Wagner, Richard Die Walküre 1908 opery, romantismus, předehry, klavír, hudební notace 

350010 Wagner, Richard Lohengrin 1913 opery 

351263 Wagner, Richard Parsifal 1921 opery, hry se zpěvy 

350164 Wagner, Richard Parsifal / 1922 hudba, opery, libreta, hry se zpěvy, Německo

353022 Wagner, Richard Svatební pochod 1961 opery, pochody, instrumentální hudba 

350191 Wagner, Richard Tristan und Isolde 1921 opery, hry se zpěvy, dramatické postavy 

351291 Wagner, Richard Tristan und Isolde 1921 opery, hry se zpěvy, dramatické postavy 

350196 Weber, Carl Maria von Der Freischütz 1921 opery, hry se zpěvy, romantismus 

351826 Weber, Carl Maria von Original-Kompositionen für Klavier zu vier Händen 1930 klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce 

5300295 Williams, John Greatest hits 1969-1999 2000 klavír, populární písně, skladby, úpravy, 

5301334 Williams, John Star wars: a musical journey. Episodes I-VI 2009 filmová hudba, instrumentální hudba, skladby pro klavír, partitury pro sólový nástroj, 

5301320 Williams, John Star wars: the force awakens : 2015 filmová hudba, instrumentální hudba, skladby pro klavír, partitury pro sólový nástroj, 

5301508 Winston, George George Winston : piano solos : exact transcriptions from the recordings2018 hudba pro klavír, partitury, 

5301290 Yiruma The best reminiscent : 20-- klavír, noty, partitury, 

419381 Zdeněk, Zdeněk Jazz piano 1992 klavír, skladby, jazz, hudební notace, 

352645 Album čtyřručních skladeb starých českých mistrů 1960 drobné skladby, výběry, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, instrumentální hudba 

357799 Album etud 1. 1988 drobné skladby, skladby, etudy, klavír, dvouručně, výběry, výuka, 

473408 Album etud 1. 1977 klavír, etudy, dvouručně, 

354194 Album etud 2. 1963 etudy, výběry, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, alba skladeb, partitury a hlasy, Československo ,

5300447 Album etud 3. 2004 klavír, cvičení, etudy, školy, 

5300446 Album etud 4. 2004 klavír, hudební notace, etudy,  20. stol



5300167 Album etud 5. 2004 drobné skladby, skladby, etudy, klavír, dvouručně, výběry, výuka, 

357677 Album snadných valčíků 1981 drobné skladby, instruktivní skladby, skladby, valčíky, klavír, začátečníci, 

358119 Album snadných valčíků 1993
drobné skladby, instruktivní skladby, hudba pro klavír, skladby, valčíky, klavír, drobné skladby, partitury a 

hlasy, 

5301022 Album starých mistrů Klavír 2000? drobné skladby, klavír, trubka, hudební notace, 

5301502 Barvy duhy = Colours of the rainbow 2017 drobné skladby, hudba pro klavír, partitury pro sólový nástroj, alba skladeb, 20.-21. století

351770 Bel canto 1952 zpěv, klavír, dvouručně, výběry, bel canto, překlady

5301353 Classical piano anthology 1 : 2010 vážná hudba, klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

357722 Česká klavírní hudba 1985 hudba pro klavír, skladby, preludia, rapsodie, polky, humoresky, klavír 

358136 České démanty hudební album 1950 hudba pro klavír, skladby, klavír, alba skladeb, Česko ,

357750 České klavírní album pro mládež 1985 hudba pro klavír, skladby 

358121 České vánoce deset pastorel pro klavír 1986
drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, pastorely, vánoční hudba, vánoční hudba, klavír, vánoční 

hudba, písně, partitury a hlasy, Česko ,

354821 Das kleine Klavierbuch 4. 1920
skladby, drobné skladby, hudba pro klavír, školy, cvičení, klavír, instrumentální hudba, romantismus, 

romantismus, 20. stol., Německo, 

5300782 Der Jiddische Samowar 2001? klavír, akordy, hudební notace, lidové písně, Židé, 

468494 Drobnosti majstrov klavír 1980 hudební skladatelé, drobné skladby, skladby, klavír 

5301586 Easier classical piano 2018 klavír, vážná hudba, hudba pro klavír, partitury, 

5301337 Favorite piano solos for all occasions 2010 klavír, skladby pro klavír, partitury, 

5301322 Filmový klavír 2., aneb, Další melodie z velkých filmů pro malé pianisty /2017 filmová hudba, úpravy, hudba pro klavír, partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

5301562 Filmový klavír 3, aneb, Další melodie z velkých filmů pro malé i větší pianisty2019 filmová hudba, úpravy, hudba pro klavír, drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, 

5301261 Filmový klavír, aneb, Melodie z velkých filmů pro malé pianisty / 2016
hudební notace, filmová hudba, klavír, filmová hudba, drobné skladby, partitury filmové hudby, učebnice 

hudebních škol, 20.-21. století

5301418 Fröhliche Tänze nach alten Weisen 1988 drobné skladby, partitury, 

5301144 Grade 1 piano solos 2015 klavír, hudební notace, partitury, 

5301145 Grade 2 piano solos 2015 hudební notace, klavír, partitury, 

5301146 Grade 3 piano solos 2015 hudební notace, klavír, partitury, 

5301147 Grade 4 piano solos 2015 klavír, hudební notace, partitury, 

5301148 Grade 5 piano solos 2015 klavír, hudební notace, partitury, 

5300637 Grand duets for piano : 200- klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, školy, skladby, hudební notace, úpravy, 

5301143 Harry Potter instrumental solos ©2012 filmová hudba, klavír, hudební notace, 

358462 Jazz auf dem Klavier 2. 1981 hudba pro klavír, skladby, jazz, swing, blues, klavír, 20. stol., písně, 

358327 Klasikové a jejich současníci 2. 1986 klavír, drobné skladby, drobné skladby, dětské písně 

356247 Klasikové a jejich současníci 1968 klavír, drobné skladby, drobné skladby, dětské písně, partitury a hlasy, 

5301425 Klavier spielen, mein schönstes Hobby : 2004 klavír, hra na klavír, písňové texty, partitury, 

354822 Klaviermusik russischer und sowjetischer Meister 1950 skladby, drobné skladby, hudba pro klavír, dvouručně, Sovětský svaz, Rusko, 

357140
Klavírna čítanka

1980
slovenské lidové písně, školy, hudba pro klavír, drobné skladby, lidové písně, umělé písně, školy, 

cvičebnice, klavír, dětské písně, drobné skladby, začátečníci, 20. stol., Slovensko, partitury a hlasy, 

358418 Klavírne skladby 20. storočia 1988 hudba pro klavír, skladby, klavír, výběry 



5301501 Klavírní album = Piano album 2018 hudba pro klavír, drobné skladby, partitury pro sólový nástroj, alba skladeb, 21. století

5300403 Klavírní čítanka 20. století 1999 klavír, hudební skladatelé, skladby, školy, 

355318 Leichte Klavierstücke russischer und sowjetischer Komponisten 1950 skladby, drobné skladby, hudba pro klavír, dvouručně, Sovětský svaz, Rusko, 

354823 Leichte Klavierstücke russischer und sowjetischer Komponisten 1950 skladby, drobné skladby, hudba pro klavír, dvouručně, Sovětský svaz, Rusko, 

358022 Mladý rytmus moderní skladby pro mladé pianisty = Young rhythm : modern pieces for young pianists1990
drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, rock´n´roll, jazz-rock, waltzy, cha-cha, spirituály, boogie, bossa 

nova, tance, klavír, drobné skladby, ragtime, 20. stol.,, Česko ,

351706 Najkrajšie valčíky pre mladých klavíristov 1957 klavír, tance, valčíky, dvouručně, výběry, úpravy, 

5301242 Nový přístup ke klavírní hře / 2016 klavír, hudba pro klavír, školy, školy, hra na klavír, učební texty, 

5301342 Pirates of the Caribbean : 2017 klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, filmová hudba, úpravy, partitury, 

5300476 Pop quartets for all playable on any four instruments or any number of instruments in ensemble /2000 hudební notace, evergreeny, skladby, 

5301558 Romantic classics : 19 neue arrangements 2002 hudba pro klavír, partitury pro sólový nástroj, 

354444 Rondo album : sammlung beliebter Rondos : für Pianoforte solo / 1940 ronda, výběry, klavír, dvouručně, instrumentální hudba, alba skladeb, partitury a hlasy, 

354773 Sonatinen-Vorstufe 1940
sonatiny, drobné skladby, sonáty, valčíky, menuety, polky, mazurky, allemandy, ronda, preludia, 

romance, klavír, dvouručně, Německo, 

358444 Sonatinen-Vorstufe 1983
sonatiny, drobné skladby, sonáty, valčíky, menuety, polky, mazurky, sarabandy, ronda, polonézy, 

preludia, romance, klavír, dvouručně, Německo,, Itálie ,

358275 Tance z doby obrození z archivu podkrkonošského kapelníka Jiřího Hartla1985
drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, pochody, menuety, mateníky, šotyše, dvojkročka, tance, 

obrození

5301490 Zahrajte si ... hity klasiky 1 : sólo piano : 26 klasických hitů ve snadném aranžmá pro sólový klavír : Humoreska, Pro Elišku, Ave Maria, Svit Luny, Kamkán, 2019
hudba pro klavír, drobné skladby, úpravy, instrumentální hudba, úpravy, operní výňatky, úpravy, 

stylizované tance, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 17.-20. století

5301491 Zahrajte si ... hity klasiky 2 : sólo piano : 24 klasických hitů ve snadném aranžmá pro sólový klavír : Vltava, Tichá noc, Vilém Tell, Měsíční sonáta, Óda na radost, 2019
hudba pro klavír, drobné skladby, úpravy, instrumentální hudba, úpravy, operní výňatky, úpravy, 

stylizované tance, úpravy, sonáty, úpravy, symfonie, úpravy, ragtimy, úpravy, partitury pro sólový 

nástroj, 17.-20. století



HARMONIKA
351071 Langer, Adolf Základní škola hry na pianovou harmoniku 1954 harmonika, harmonika, akordeon, školy, cvičení, příručky, 

351463 Langer, Adolf Základní škola hry na pianovou harmoniku 1954 harmonika, harmonika, akordeon, školy, cvičení, příručky, 

351471 Lieskovský, Andrej Sólové skladby pre harmoniku 1957 skladby, harmonika, akordeon, partitury pro sólový nástroj 

534745 Linka, Tomáš Country foukací harmonika 1999
country music, harmonika, školy, hráči na dřevěné dechové nástroje, cvičení, výklady, partitury pro 

sólový nástroj, 

5300598 McKelvy, David Blues harmonica collection 200? blues, harmonika, skladby, hudební notace, 

5301021 Ptaszek, Matěj Škola hry na foukací harmoniku 2011 harmonika, akordy, školy, školy, učebnice hudebních škol, 21. století

5300801 Puchmertl, Miloš Škola na diatonické harmoniky-helikónky 1991 heligonka, lidové písně, úpravy, 

5300898 Weltman, Sandy Foukací harmonika 2013 harmonika, školy, technika hry, školy, 

5301589 First 50 songs you should play on harmonica 2018 harmonika, hra na harmoniku, 

KLÁVESY
5301467 ABBA The complete keyboard player : 1993 ,, partitury pro sólový nástroj, 

5300443 Benthien, Axel Nová škola hry na keyboard 1. 1999 keyboard, hudební notace, technika hry, školy, školy, 

5300442 Benthien, Axel Nová škola hry na keyboard 2. 1999 keyboard, školy, technika hry, cvičení, školy, 

5300441 Benthien, Axel Nová škola hry na keyboard 3. 1999 keyboard, hudební notace, školy, školy, školy, 

5300065 Brewer, Henry R&B soul 1999 keyboard, rhythm & blues, soul, balady, 

5300727 Dřevikovský, František Každý se může stát kouzelníkem. 1. 2004 keyboard, hudební notace, hudební doprovody, školy, začátečníci, mírně pokročilí, 20. stol

5300728 Dřevikovský, František Každý se může stát kouzelníkem. 2. 2004 keyboard, hudební notace, hudební doprovody, školy, 

5300729 Dřevikovský, František Každý se může stát kouzelníkem. 3. 2004 keyboard, hudební notace, hudební doprovody, stupnice, školy, názvosloví, 

5300730 Dřevikovský, František Každý se může stát kouzelníkem. 4. 2004 keyboard, hudební notace, hudební doprovody, školy, 

5300064 Johnson, Gail Dictionary of keyboard grooves 2003
keyboard, hudební styly, dance, funk, jazz, latinskoamerická hudba, rhythm & blues, balady, rock´n´roll, 

reggae, 

5301131 Malý, Pavel Škola hry na klavír a keyboard 1. 2015 keyboard, klavír, keyboard, školy, školy, školy, školy, partitury pro sólový nástroj, 20. stol.

5300543 Marks, Anthony Začínáme hrát na keyboard 2000 keyboard, školy,  20. stol

358110 Möhwald, Dobroslav Hrajeme (si) na samohrajku 1994
drobné skladby, skladby, cvičení, školy, syntezátory, keyboard, keyboard, keyboard, školy, školy, 

příručky, 20. stol.,, Česko ,

5301012
Němec, Ladislav 105 skladbiček pro keyboard v tanečních rytmech

2001
drobné skladby, taneční hudba, keyboard, keyboard, klavír, akordy, hudební notace, drobné skladby, 

drobné skladby, taneční hudba, snadné skladby, partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

5301010 Němec, Ladislav 50 skladbiček pro dva keyboardy v tanečních rytmech 2. 2000
keyboard, keyboard, klavír, akordy, taneční hudba, hudební notace, drobné skladby), drobné skladby, 

partitury, 20.-21. století

5301008 Němec, Ladislav 50 skladbiček pro dva keyboardy v tanečních rytmech 3. 2003
keyboard, keyboard, klavír, akordy, taneční hudba, hudební notace, drobné skladby, taneční hudba, 

taneční hudba, partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

5301011 Němec, Ladislav Keyboard I. řada 1998
drobné skladby, taneční hudba, keyboard, keyboard, klavír, akordy, hudební notace, drobné skladby), 

drobné skladby, partitury, 20.-21. století

5300731 Němec, Ladislav Keyboards : 1. 1993 keyboard, keyboard, hudební notace, školy, 

5300732 Němec, Ladislav Keyboards : 2. 1993 keyboard, keyboard, hudební notace, akordy, stupnice, školy, 

5300733 Němec, Ladislav Keyboards : 3. 1994 keyboard, keyboard, hudební notace, akordy, stupnice, školy, 

5300734 Němec, Ladislav Keyboards,. Národní písně 1. 1993 keyboard, keyboard, hudební notace, národní písně, školy, 

5300735 Němec, Ladislav Keyboards,. Národní písně 2. 1994 keyboard, keyboard, hudební notace, národní písně, školy, 

5300736 Němec, Ladislav Keyboards,. Populární melodie 3. 1994 keyboard, keyboard, hudební notace, populární písně, školy, 



5300445 Spáčil, Eduard Hrajeme s Yamahou 1. 1992 keyboard, keyboard, cvičení, hudební notace, školy, 

5300444 Spáčil, Eduard Hrajeme s Yamahou 2. 1992 keyboard, hudební notace, keyboard, technika hry, cvičení, 

5300755 Spáčil, Eduard Hrajeme s Yamahou. 3. 1995 keyboard, keyboard, technika hry, cvičení, 

5300913 Steinsdörfer, Jan Průvodce klávesisty 2013 keyboard, artikulace a frázování, hudební notace, školy, 

5301552 Ullmann, Jiří Škola hry na keyboard 1997 hra na klávesové nástroje, školy, partitury pro sólový nástroj, 20. století

5300075 Velíšek, Miroslav Zpíváme s yamahou 1995 lidové písně, keyboard, zpěv, písně, 

5301516 Classical themes for all keyboards 2018 hudba pro klavír, partitury, 

358383 Für den Solisten-Elektronenorgel 1977 keyboard, školy, klavír, varhany, příručky, Německo, 20. stol., 

5301584 Keyboard Hits 1 2012 hudba pro klavír, partitury pro sólový nástroj, 

5301585 Keyboard Hits 2 2018 hudba pro klavír, partitury pro sólový nástroj, 

5300198 The Blues 2006? hudba, blues, keyboard, klavír, kytara, zpěv, 

5300953 Vánoce s yamahou a casiem 2002 vánoční hudba, keyboard, zpěv, klavír, koledy, 

VARHANY
355307 Bach, Johann Sebastian Choralvorspiele 1. 1956 skladby, hudba pro varhany, chorály, varhany, varhany 

357300 Bach, Johann Sebastian Orgelwerke 1. 1979 skladby, hudba pro varhany, sonáty, passacaglie, pastorale, varhany, varhany, barokní hudba 

355306 Bach, Johann Sebastian Orgelwerke 2. 1956 skladby, hudba pro varhany, chorály, varhany, varhany 

357301 Bach, Johann Sebastian Orgelwerke 4. 1986
skladby, hudba pro varhany, fantazie, fugy, chorální předehry, preludia, toccaty, canzony, tria, varhany, 

varhany, barokní hudba 

357302 Bach, Johann Sebastian Orgelwerke 5. 1981 skladby, hudba pro varhany, chorály, chorální předehry, variace, varhany, varhany, barokní hudba 

357303 Bach, Johann Sebastian Orgelwerke 9. 1988
skladby, hudba pro varhany, fantazie, fugy, chorály, chorální předehry, variace, varhany, varhany, 

barokní hudba 

352168 Bach, Johann Sebastian Vier Orgel-Choralvosrspiele Aus der Tiefe rufe ich ; Ave Maria /1. 1900 barokní hudba, varhany, klavír 

355005 Braun, Carl Anton Philipp 18 Capricen für Oboe 1921 capriccia, hoboj, Německo, 

355304 Collum, Herbert Zweite Partita c moll 1970 partity, varhany, 20. stol., Německo, 

353637 Eben, Petr Nedělní hudba Fantasia I, Fantasia II, Moto ostinato, Finale : 1963 varhany, varhany, instrumentální hudba, 20. stol.,, Československo ,

357320 Fasch, Johann Friedrich Concerto G dur 1977 koncerty, hoboj, housle, basso continuo 

357311 Händel, Georg Friedrich Zwei Sonaten 1979 sonáty, hoboj, klavír 

5300745 Kubát, Adolf Škola hry na hoboj 2000 hoboj, hudební notace, školy, partitury, 

5300304 Limina, Dave Hammond organ complete 2002 pop rock, jazz, blues, swing, hammond organ, hra, cvičení, školy, ragtime, 

357288 Liszt, Ferenc Orgelkompositionen 1. 1980 skladby, hudba pro varhany, varhany, varhany, novoromantismus 

357289 Liszt, Ferenc Orgelkompositionen 2. 1980 skladby, hudba pro varhany, varhany, varhany, novoromantismus 

5300892 Marhula, Eduard Česká mše vánoční - koledová, op. 13 1995 koledy, mše, varhany, partitury, 

352131 Mendelssohn-Bartholdy, Felix Orgel-Kompositionen 1900 preludia, fugy, sonáty, varhany, varhany 

355281 Mendelssohn-Bartholdy, Felix Orgel-Kompositionen 1900 preludia, fugy, sonáty, varhany, varhany 

354425 Merkel, Gustav Orgelschule 1940 školy, cvičení, varhany, varhany, instrumentální hudba, začátečníci, Německo, partitury a hlasy, 

355007 Molique, Bernhard Concertino 191-? hoboj, orchestry, concertina, Německo, partitury a hlasy, 

355676 Paciorkiewicz, Tadeusz Sonata per organo 1976 sonáty, koncertantní skladby, varhany, Polsko, 20. stol., 



5300168 Paganini, Niccolo Capricen cca 1920 capriccia, drobné skladby, harmonium 

354633 Pachelbel, Johann Ciacona d moll 1969 chaconny, drobné skladby, varhany, varhany, instrumentální hudba, partitury a hlasy, 

355167 Reger, Max Orgelstücke 2. 1916 skladby, varhany, varhany 

355168 Reger, Max Orgelstücke 3. 1916 skladby, varhany, varhany, vánoční hudba 

355169 Reger, Max Orgelstücke 4. 1916 skladby, varhany, varhany, pašije 

355170 Reger, Max Orgelstücke 5. 1916 skladby, varhany, varhany, velikonoční hudba 

355171 Reger, Max Orgelstücke 6. 1916 skladby, varhany, varhany, vánoční hudba 

357299 Reger, Max Praeludien und Fugen 1980 skladby, hudba pro varhany, preludia, fugy, varhany, varhany, partitury a hlasy, 

355286 Rinck, CH.H. Rinck-Album 1910 varhany, drobné skladby 

357352 Ritter, August Gottfried Praktische Orgelschule 1. 1980 skladby, hudba pro varhany, varhany, varhany, školy, cvičení, výuka

358207 Smetana, Bedřich Dua 1930 duety, skladby, harmonium, klavír, romantismus, úpravy

357752 Smolka, Jaroslav Varhanní fugy českého baroka a klasiky 1984 fugy, varhany, barokní hudba, klasicismus 

353487 Stecker, Karel Koleda 1941? koledy, vánoční hudba, pěvecké sbory, zpěv, varhany, harmonium, klavír, písně, písně, partitury a hlasy, 

357304 Sweelinck, Jan Pieter Ausgewählte Orgelwerke für Orgel und Klavier 1. 1980 skladby, hudba pro varhany, preludia, ricercary, chorály, varhany, varhany, klavír, cembalo 

357305 Sweelinck, Jan Pieter Ausgewählte Orgelwerke für Orgel und Klavier 2. 1980 skladby, hudba pro varhany, preludia, ricercary, chorály, varhany, varhany, cembalo 

358443 Sweelinck, Jan Pieter Ausgewählte Werke für Orgel und Klavier Werke für Orgel (Cembalo) /2. 1984 varhany, cembalo, skladby, polyfonie, preludia, chorály 

357287 Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič Orgelwerke sowjetischer Komponisten 1980 skladby, hudba pro varhany, passacaglie, toccaty, invence, suity, preludia, varhany, varhany 

5301018 Vaňhal, Jan Křtitel 12 fug pro varhany 1996 fugy, varhany, varhany, klavír, drobné skladby, hudební notace, fugy, fugy, partitury pro sólový nástroj, 

353009 Vaňhal, Jan Křtitel Skladbičky starých mistrů 1961 harmonium, akordeon, sonatiny, valčíky, ukolébavky, tance, menuety, sonáty, eklogy, klasicismus 

353626 Vašica, Josef Praktická škola pre pianovú harmoniku 1963 školy, cvičení, školy, harmonium, školy, harmonika, 20. stol.,, Československo ,

357197 Vejvoda, Jaromír Oblíbené polky a valčíky Škoda lásky / 1981 polky, valčíky, tance, výběry, harmonium, akordeon, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

355010 Wiedemann, Ludwig 45 Etüden für Oboe 1921 hoboj, etudy, Německo, 

355255 Wolfram, Ernst H. Praeludien-Album für Orgel oder Harmonium 1969 preludia, varhany, harmonium, alba skladeb, 

357127 Česká varhanní tvorba II 1980 hudba pro varhany, skladby, varhany, preludia, variace, fantazie, fugy, fugety, suity, tvorba

357306 Europäische Orgelmusik 1982 skladby, hudba pro varhany, variace, preludia, fugy, sonáty, pastorale, árie, varhany, varhany 

358445 Orgelwerke der Familie Bach 1985 hudba pro varhany, skladby, fantazie, fugy, chorály, preludia, varhany, barokní hudba 

356042 Staročeský koledníček 1980 koledy, zpěv, harmonium, varhany, klavír, koledníci, písně, písně, Česko ,

356664 Staročeský koledníček 1980 koledy, zpěv, harmonium, varhany, klavír, koledníci, písně, písně, Česko ,

350905 Tango album 1958 harmonium, výběry, úpravy, 

357951 Varhanní knížka 1989
instrumentální hudba, skladby, varhany, varhany, vánoční hudba, výběry, příležitosti, partitury a hlasy, 

Česko ,



KYTARA   - DÁLE VIZ - ZPĚVNÍKY (PVG - piano, vocal, guitar)
5301470 AC/DC AC/DC 2006 heavy metal, kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300343 Aerosmith O, yeah! 200-? kytara,  hard rock, hudební notace, skladby, 

516170 Andršt, Luboš Jazz, rock, blues 1. 2001 jazz, rock, blues, kytara, školy, školy, 

516171 Andršt, Luboš Jazz, rock, blues 2. 2001 jazz, rock, blues, kytara, školy, akordy, školy, 

5300726 Andršt, Luboš Jazz, rock, blues. Stupnice a rozklady akordů na kytaře 3. 2007 jazz, rock, blues, kytara, akordy, skladby, školy, 

5300515 Atkins, Chet Contemporary styles 1995 kytaristé, country music, country-pop, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, 

355726 Bach, Johann Sebastian Výběr 1. 1976 kytara, skladby, barokní hudba, úpravy, 

357520 Bach, Johann Sebastian Výběr 1. 1983 kytara, skladby, barokní hudba, úpravy, 

412554 Barek, Stanislav Kytara 1995
kytara, cvičení, technika hry, hudební teorie, skladby, hudební doprovody, akordy, hudební notace, školy, 

písně, 

352293 Bartoš, Antonín Škola hry na kytaru 1961 kytara, steel guitar, školy, příručky, začátečníci, pokročilí, 20. stol., 

5301099 Bay, William 100 gospel favorites for guitar / 1983 gospel, zpěv, kytara, hudební notace, zpěvníky, 

5300696 Beanstock, Ori Chords & scales for dobro and lap steel guitar 2011 kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, 

5301160 Beatles The Beatles : 1995  hudební notace, akordy, zpěv, Velká Británie, partitury, 

5301161 Beatles The Beatles : 1995  hudební notace, akordy, zpěv, Velká Británie, partitury, 

5300649 Beck, Jeff Guitar tab anthology 199-
kytaristé, blues-rock, akordy, akordy, hudební notace, skladby, Velká Británie, 60. léta 20. stol., 

tabulatury, 

5300553 Black Sabbath Black Sabbath anthology 1986
populární písně, hard rock,  kytara, hudební notace, akordy, Velká Británie, 20. stol., tabulatury, písně, 

antologie, 

503737 Bolton, Ross Funk guitar 2001 kytara, školy, funk

5301281 Bonamassa, Joe Joe Bonamassa 2017 kytaristé, kytara, rock, noty, partitury, 

5300341 Buckley, Jeff Jeff Buckley collection 2002? kytara, jazz, pop, rock, hudební notace, skladby, 

5300024 Burián, Roman Kytarové efekty a aparáty od začátku 2002 elektrická kytara, kytara, kytara, zvuk, efekty, digitální, úpravy, návody, příručky, 

5300591 Cale, J. J. The very best of J.J. Cale 2007 blues-rock, zpěváci, kytaristé, kytara, hudební notace, Spojené státy americké

5300274 Capone, Phil 501 kytarových akordů 2008 folk, rock, blues, soul, country music, jazz, kytara, školy, akordy, příručky, 

5301440 Cappellari, Andrea Anthology. Volume 1 2008 hudba pro kytaru, populární písně, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

5301441 Cappellari, Andrea Anthology. Volume 2 2008 hudba pro kytaru, populární písně, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

352141 Carcassi, Matteo Sechs Capricen 1952 kytara, capriccia,, Itálie ,

358439 Carulli, Ferdinando Fortschreitende Tonstücke und Geläufigkeits-Etüden 1983 školy, školy, cvičebnice, kytara, cvičení, hra na hudební nástroje, akordy, pokročilí

355699 Carulli, Ferdinando Gitarová škola 1976 kytara, kytara, technika hry, etudy, cvičení, skladby, školy, školy, příručky

468493 Carulli, Ferdinando Gitarová škola 1990 kytara, technika hry, školy, cvičení, skladby, hudební nástroje, školy, etudy 

354406 Carulli, Ferdinando Gitarreschule 1930 kytara, zpěv, školy, školy 

357297 Carulli, Ferdinando Gitarreschule 1979 školy, školy, cvičebnice, kytara, zpěv, cvičení, hra na hudební nástroje, akordy 

357298 Carulli, Ferdinando Gitarreschule 1979 školy, školy, cvičebnice, kytara, zpěv, cvičení, hra na hudební nástroje, akordy 

358300 Civopulos, Andonis Oči 1986   zpěv, kytara, syntezátory, baskytara, bicí, elektrická kytara, 20. stol., písně, písně, partitury, Česko ,

5300234 Clapton, Eric Eric Clapton anthology 2007? zpěváci, kytaristé, blues, blues-rock, Velká Británie

5300223 Clapton, Eric Reptile 2005? zpěváci, kytaristé, blues, blues-rock, Velká Británie



534742 Clapton, Eric Unplugged 1993 rock, blues, kytara, zpěv, 2. pol. 20. stol., Spojené státy americké, písně, 

5300588 Cream The cream of Cream 1996 rock, blues,  akordy, kytara, klavír, hudební notace, Velká Británie, 60. léta 20. stol., 

5300511 Creedence Clearwater Revival Creedence Clearwater Revival 200-?  country-rock, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, 

5300262 Crosby, Stills & Nash Best of Crosby, Stills & Nash 2007? kytara, zpěv, rock, folk-rock, písničkáři,  Spojené státy americké, 90. léta 20. stol., 

5300627 Crow, Sheryl Sheryl Crow 2003 zpěvačky, hudební notace, písně, 

5300347 Cure The Cure greatest hits 2001? rock, kytara,  hudební notace, skladby, 

418114 Danes, Emma Snadné skladby pro kytaru 1996 kytara, technika hry, hudební teorie, skladby, hudební styly, akordy, hudební notace, 

418115 Danes, Emma Snadné skladby pro kytaru 1996 kytara, technika hry, hudební teorie, skladby, hudební styly, akordy, hudební notace, 

5301205 Dave Matthews Band Dave Matthews Band : 2007  pop rock, zpěv, kytara, skladby, hudební notace, Spojené státy americké, partitury, 

5300342 Deep Purple Deep Purple 200-? rock,  kytara, výběry, hudební notace, skladby, 

5300565 Def Leppard The best of Def Leppard 1994 heavy metal, kytara,  hudební notace, Velká Británie, 80. -90. léta 20. stol., písně, tabulatury, 

5301399 Dick, Arthur Kytara : 2011 školy, hra na kytaru, učebnice hudebních škol, partitury pro sólový nástroj, tabulatury, 21. století

5300887 DiMeola, Al Al Di Meola's picking techniques 1987 kytara, technika hry, příručky, 

503736 DiMeola, Al Friday night in San Francisco 1991 kytara, kytaristé, hudební notace, skladby, 

5300529 Dire Straits Jam with Dire Straits 1999 rock, soft rock, pop rock, pub rock, kytaristé, zpěváci,  hudební notace, skladby, Velká Británie, 

5300339 Dire Straits Sultans of swing 1998 rock, kytara, hudební notace, skladby, 

5301524 Doobie Brothers The Doobie Brothers 2016 kytara, hra na kytaru, hudební notace, 

5300647 Dream Theater Dream theater : 199-  progressive metal, kytara, akordy, hudební notace, skladby, 

5300600 Edwards, Owen Rockovým kytaristou za 6 týdnů 2010 kytara, rock, hudební notace, technika hry, školy, 

5300362 Emmanuel, Tommy Best of Tommy Emmanuel 2003? kytara, multiinstrumentalisté, hudební notace, skladby, 

5300527 Emmanuel, Tommy Endless road 2006 kytara, jazz, blues, multiinstrumentalisté, hudební notace, skladby, 

5300556 Extreme Extreme II - Pornograffitii 1990
heavy metal, hard rock,  kytara, hudební notace, Spojené státy americké, 90. léta 20. stol., tabulatury, 

písně, 

358041 Fanta, Zdeněk Příručka pro mladé kytaristy 1991
školy, školy, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, technika hry, hudební teorie, příručky, 20. stol.,, 

Česko ,

5300583 Fleetwood Mac The best of Fleetwood Mac 200-? rock, soft rock, blues,  kytara, hudební notace, Velká Británie, 60. léta 20. stol., tabulatury, písně, 

5300560 Franz Ferdinand Franz Ferdinand 2004 indie rock, alternative rock, alternative pop,  kytara, hudební notace, Skotsko

5300584 Free The best of Free 200-? hard rock,  kytara, hudební notace, Velká Británie, 60. léta 20. stol., tabulatury, písně, 

5300586 Gipsy Kings The best of the Gipsy Kings 2007
flamenco,  romská hudba, kytara, klavír, zpěv, hudební notace, Španělsko, 90. léta 20. stol., písně, 

Francie ,

357221 Giuliani, Mauro Klassiker der Gitarre = 2. 1978 skladby, drobné skladby, kytara, výběry, studie

516167 Grassel, Jack Jazz rhythm guitar 1988 jazz, kytara, hudební styly, orchestry, školy, příručky, 

5300562 Green Day American idiot 2004 punk, punk-pop,  kytara, hudební notace, Spojené státy americké

5300914 Hall, Jim Průvodce jazzového kytaristy 2007 jazz, kytara, školy, 

5300624 Hamburger, David Electric slide guitar 1996 elektrická kytara, technika hry, hudební notace, 

5301179 Hansard, Glen Guitar songbook 2012 zpěv, kytara, hudební notace, akordy, hudba pro kytaru, akordy, zpěv, zpěvníky, zpěvníky, Irsko ,

5300344 Harper, Ben Both sides of the gun 200-? pop, rock, jazz, kytara, hudební notace, skladby, 

5300050 Havlík, Pavel 1419 kytarových akordů 1998 kytara, hudební doprovody, technika hry, cvičení, melodie, akordy, příručky, 20. stol.,, Česko ,



5300014 Havlík, Pavel Je to brnkačka 2000 kytara, hudební doprovody, technika hry, cvičení, melodie, akordy, skladby, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5300015 Havlík, Pavel Je to brnkačka 2000 kytara, hudební doprovody, technika hry, cvičení, melodie, akordy, skladby, příručky, 20. stol.,, Česko ,

516180 Hendrix, Jimi Are you experienced? 1989
rock, zpěváci, kytaristé, instrumentalisté, hudební skladatelé,  skladby, kytara, baskytara, bicí, úpravy, 

písně, 

5300493 Hendrix, Jimi Smash hits 1996 hudební notace, skladby, 

358378 Horáček, Jiří K lidové písni s kytarou 1. 1986 české lidové písně, lidové písně, zpěv, kytara, akordy, písňové texty, 20. stol., partitury, Československo ,

358379 Horáček, Jiří K lidové písni s kytarou 2. 1986 české lidové písně, lidové písně, zpěv, kytara, akordy, písňové texty, 20. stol., partitury, Československo ,

5300406 Horáček, Jiří Kytara pro každého 1. 1995 kytara, hudební notace, školy,  20. stol

5300420 Horáček, Jiří Kytara pro každého Basové struny, akordická hra / 3. 1997 kytara, hudební notace, cvičení, školy, písně, 20. stol

358789 Horáček, Jiří Kytarové etudy 1987 etudy, kytara, 20. stol.,, Československo ,

5300419 Horáček, Jiří Moje kytara 1. 1998 kytara, hudební notace, skladby, školy, 

5300418 Horáček, Jiří Moje kytara 2. 1998 kytara, cvičení, hudební notace, skladby, školy, 

5301126 Hradecký, Emil Jazzové skladby pro dvě kytary 2013
jazz, kytara, dua, komorní hudba, hudební notace, jazzové skladby), dua), komorní hudba, partitury, 20.-

21. století

5300986 Hradecký, Emil Jazzové skladby pro kytaru 2013 jazz, kytara, skladby, úpravy, 

5301280 Incubus Incubus 2005 rock, kytara, noty, partitury, 

5301484 Iron Maiden Iron Maiden 2015 heavy metal, kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5301484 Iron Maiden Play-along vol. 130 kytara

5300650 Jackson, Michael Guitar tab anthology 200- pop, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, tabulatury, 

516168 Jacobs, Sid Jazz guitar improvisation 1997 jazz, kytara, školy, hudební improvizace, příručky, 

5300184 James, Steve Fingerstyle blues songbook 2005 blues, country blues, boogie blues, gospel, kytara, školy, technika hry, ragtime blues, 

5300896 Jirásek, Ondřej Kytarové akordy + 30 nejznámějších písniček 2011 kytara, akordy, akordy, 

5300367 Jirmal, Jiří Praktická škola hry na jazzovou kytaru 1963 kytara, školy, jazz, hudební notace, 

419378 Jirmal, Jiří Staří španělští mistři. Alte spanische Meister 1996 loutna, vihuela, kytara, skladby, hudební notace, úpravy, Španělsko

355020 Jirmal, Jiří Škola hry na kytaru pro začátečníky 1972 hudební nástroje, kytara, školy, technika hry, akordy, stupnice, cvičení, začátečníci, 

355885 Jirmal, Jiří Škola hry na kytaru pro začátečníky 1980 hudební nástroje, kytara, školy, technika hry, akordy, stupnice, cvičení, začátečníci, 

358487 Jirmal, Jiří Škola hry na kytaru pro začátečníky 1987 hudební nástroje, kytara, školy, technika hry, akordy, stupnice, cvičení, začátečníci, 

468495 Jirmal, Jiří Škola hry na kytaru pro začátečníky 1987 hudební nástroje, kytara, školy, technika hry, akordy, stupnice, cvičení, začátečníci, 

358244 Jirmal, Jiří Základy kytarové techniky 1985
cvičení, stupnice, akordy, kadence, etudy, kytara, cvičebnice, školy, technika hry, školy, příručky, 

začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

5301442 Johnson, Chad Big book of backing tracks / 2014 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5301432 Johnson, Chad Jazz guitar chords / 2012 jazz, kytara, partitury pro sólový nástroj, 

516172 Johnson, Charlton Swing & big band guitar 1998 swing, big band, kytara, školy, příručky, 

5300512 Joplin, Janis The best of Janis Joplin 1995 zpěvačky, rock, blues-rock, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, 60. -70. léta 20. stol., 

5300551 Judas Priest Best of Judas Priest 2006 heavy metal, hard rock,  kytara, hudební notace, akordy, Velká Británie

5300319 King, B. B. B.B. King anthology 1992? kytara, blues, hudební notace, antologie, 

5301445 Kiss Kiss classics 2012 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300017 Klouda, Petr Škola hry na steel-kytaru & dobro 2003 hudební nástroje, kytara, steel guitar, školy, školy, technika hry, akordy, stupnice, cvičení, 



5300571 Knopfler, Mark Sailing to Philadelphia 2000 kytaristé, zpěváci, rock, soft rock, hudební notace, písně, 

5300226 Knopfler, Mark / Atkins, Chet Neck and neck 1990
country music, traditional country, kytaristé, kytara, Velká Británie, Spojené státy americké, 90. léta 20. 

stol., 

358020 Köhler, Jiří Kytarová příručka pro samouky 1990
školy, cvičebnice, školy, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, cvičení, hudební teorie, příručky, 

samouci, 20. stol., písně, Česko ,

5300747 Kolba, Miroslav Škola na kytaru hrou 200- kytara, lidové písně, instruktivní skladby, skladby, hudební notace, školy, partitury, 

534755 Kormunda, Jaroslav Chceme hrát na klasickou kytaru 2001 vážná hudba, kytara, skladby, začátečníci, zpěvníky, 

357667 Kotík, Josef Praktická příručka pro kytaristy 1961
cvičení, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, hudební rytmus, technika hry, hudební doprovody, 

cvičebnice, školy, školy, 20. stol.,, Česko ,

74556 Kotík, Josef Praktická příručka pro kytaristy 1967 kytaristé, kytara, školy, akordy, hra na hudební nástroje, hudební doprovody, 

356032 Kotík, Josef První lekce na kytaru 1980
kytaristé, kytara, školy, akordy, baskytara, školy, hra na hudební nástroje, hudební doprovody, příručky, 

20. stol.,, Česko ,

353900 Kotík, Josef První přednesové skladby 1965
kytara, kytaristé, akordy, hra na hudební nástroje, hudební doprovody, tance, 20. stol., písně, 

Československo ,

5300899 Kozák, Ondra Sólová akustická kytara v českých bluegrassových a country hitech 2011 kytara, bluegrass, country music, tabulatury, 

5300309 Kravitz, Lenny Greatest hits 2001 pop rock, jazz, blues, swing, skladby, kytara, zpěv, úpravy, Spojené státy americké, 

5300356 Kristofferson, Kris Kris Kristofferson guitar collection 200-? hudba, folk, country music, kytara, písně, 

5300550 Lavigne, Avril Let go 2003 alternative rock, zpěvačky, kytara, hudební notace, Spojené státy americké

5301471 Led Zeppelin Led Zeppelin : 2018 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

359247 Marko, Marian Rocková gitarová škola 1. 1995 cvičení, kytara, školy, školy, cvičebnice, akordy, hudební rytmus, příručky, 20. stol.,, Česko ,

359248 Marko, Marian Rocková gitarová škola 2. 1995 cvičení, kytara, školy, školy, cvičebnice, akordy, hudební rytmus, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5300365 Marko, Marian Rocková gitarová škola 3. 1995 cvičení, kytara, rock, akordy, hudební rytmus, školy, cvičebnice, 20. stol., příručky,, Česko ,

359250 Marko, Marian Rocková gitarová škola 4. 1995 cvičení, kytara, školy, školy, cvičebnice, akordy, hudební rytmus, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5300202 Marley, Bob The Essential Bob Marley 2005? kytara, akordy, Marley, Bob, reggae, začátečníci, tabulatury, 

358254 Martinček, Dušan Kaleidoskop skladieb pre gitaru 1986 etudy, skladby, preludia, serenády, kytara, renesanční, 20. stol., Slovensko, 

5300292 Mayall, John Guitar anthology series 1997 hudebníci, zpěváci, kytaristé, jazz, blues, swing, kytara, zpěv, Velká Británie, 

5301212 Mayer, John Anthology : 1. 2010
zpěváci, rock, alternative rock, alternative pop, zpěv, klavír, kytara, kytaristé, hudební notace, skladby, 

Spojené státy americké, partitury, 

5300534 Mayer, John Continuum 2007
rock, alternative rock, alternative pop, kytaristé, zpěváci, hudební notace, skladby, Spojené státy 

americké, 

5301444 Mayer, John John Mayer 2010 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

358107 Mertl, Ivo Kytara 1994
kytara, školy, cvičení, tónina, akordy, technika hry, hudební rytmus, příručky, začátečníci, 20. stol., písně, 

Česko ,

5300895 Mertl, Ivo Kytara 2 2000 kytara, akordy, technika hry, příručky, 

5300310 Metallica Metallica 1992  heavy metal, thrash metal, speed metal, hard rock, skladby, kytara, úpravy, Spojené státy americké, 

5300320 Moore, Gary Still got the blues 1991 kytara, kytara, blues, rock, hudební notace, 

5300390 Mozart, Wolfgang Amadeus První skladby 2008 kytara, hudební notace, skladby, začátečníci, mírně pokročilí, 

503739 Mueller, Michael Guitar techniques 2000 kytara, školy, technika hry, hudební notace, školy, začátečníci, 

5300572 Muse The best of Muse 2005 alternative pop, neo-prog,  kytara, hudební notace, Velká Británie

358242 Nečekal, Jiří Hra na kytaru 1. 1985
cvičení, kytara, školy, školy, hudební teorie, hra na hudební nástroje, technika hry, polyfonie, etudy, 

přednesové skladby, skladby, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5300293 Nelson, Willie The Willie Nelson guitar songbook 2007? country music, folk, traditional country, kytaristé, kytara, zpěv, Nelson, Willie, Spojené státy americké, 

5300236 Nirvana Nevermind 2007?  grunge, kytara, bicí, zpěv, Nirvana, Spojené státy americké, 



5300906 Nosek, Miroslav Etuduety 1. 2011 kytara, jazz, duety, partitury, 

5300907 Nosek, Miroslav Etuduety II 2. 2012 kytara, jazz, duety, partitury, 

5300908 Nosek, Miroslav Etuduety III 3. 2013 kytara, jazz, duety, partitury, 

5300589 Oasis The Oasis collection 2009 rock, hard rock,  kytara, hudební notace, Velká Británie, 90. léta 20. stol., tabulatury, 

5300564 Offspring The Offspring 200-? rock, punk,  hudební notace, Spojené státy americké

5301048 Ongarello, Antonio Ballads for jazz guitar 2007 kytara, jazz, hudební notace, akordy, balady, 

5300897 Oráč, Ctirad Kytarová škola pro mírně pokročilé 2012 kytara, akordy, hudební doprovody, školy, 

357435 Paganini, Niccolo Andantino variato 1982 skladby, kytara 

5300628 Pantera Pantera 1993  hard rock, akordy, kytara, hudební notace, 

5300890 Petržela, Aleš Elektrická kytara 1 2008 elektrická kytara, technika hry, školy, 

5300891 Petržela, Aleš Elektrická kytara 2 2010 elektrická kytara, skladby, cvičení, technika hry, 

5300694 Phillips, Stacy Mel Bay's complete dobro player 1996 kytara, country music, bluegrass, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300698 Phillips, Stacy Parking lot Picker's songbook 2008 kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, tabulatury, 

5300865 Phillips, Stacy The art of hawaiian steel guitar Volume 1 / 1991 kytara, akordy, skladby, úpravy,, Havaj ,

5301523 Pink Floyd Pink Floyd classics 2016 kytara, hra na kytaru, hudební notace, 

5300260 R.E.M. Automatic for the people 2007?  rock, kytara, zpěv, R.E.M., Spojené státy americké, alba skladeb, 

5300651 R.E.M. Guitar tab anthology 200-  alternative rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, R.E.M., úpravy, 

5300358 Rage Against the Machine Rage Against the Machine 200-? hard rock, kytara, hudební notace, rap, heavy metal, skladby, 

357720 Rak, Štěpán Čtyři kusy 1984 komorní hudba, skladby, kytara, hoboj, flétna, klarinet, školy umělecké, 20. stol.,, Československo ,

5300023 Rak, Štěpán Descriptive pieces for guitar 2004? skladby, kytara, hudební skladatelé, kytaristé, Rak, Štěpán, 20. stol.,, Česko ,

358532 Rak, Štěpán Minutová sóla 1987 kytara, skladby, tance, začátečníci, 20. stol., písně, Československo ,

419385 Rak, Štěpán Minutová sóla 1993 kytara, skladby, hudební notace, začátečníci, 

5301401 Rak, Štěpán Píseň pro vílu : 2016 drobné skladby, hudba pro kytaru, partitury pro sólový nástroj, alba skladeb, 20.-21. století

357723 Rak, Štěpán Skladby pro kytaru 1985 skladby, kytara, 20. stol.,, Československo ,

356257 Reiner, Karel Špalíček 1957 české lidové písně, zpěv, kytara, harmonium, klavír, říkadla, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

516169 Rímský, Petr Akordy a jak na ně-- 2000 instrumentální hudba, kytara, školy, akordy, školy, 

5300126 Rímský, Petr Na kytaru od začátku 2001 kytara, školy, technika hry, akordy, cvičení, struny, začátečníci, 

5300960 Rubin, Dave 12-bar fingerstyle blues 2012 blues, kytara, skladby, úpravy, 

5300570 Rubin, Dave Lynyrd Skynyrd 200-?  kytara, hudební notace, 

5300353 Rush Rush 200-? kytara, hard rock, hudební notace, skladby,, Kanada ,

5300814 Řehák, Vladimír Jak hrát na kytaru doprovody k písním 2013 kytara, hudební doprovody, akordy, školy, hudební notace, 

468503 Sádlík, Arnošt Škola stupníc a akordov pre gitaru 1985 hudební nástroje, kytara, školy, technika hry, školy, stupnice, akordy, 

5300285 Santana (Carlos) Contemporary Santana 2007? hudebníci, zpěváci, kytara, zpěv, Mexiko, 

5300313 Satriani, Joe Anthology 2003 rock, pop rock, kytara, skladby, úpravy, Spojené státy americké, 

5300693 Scott, DeWitt Anthology of pedal steel guitar : 2008 kytara, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300695 Scott, DeWitt Mel Bay's deluxe pedal steel guitar course : 2002 kytara, cvičení, hudební notace, úpravy, 



5300699 Scott, DeWitt Mel Bay's pedal steel guitar chord chart E 9 tuning 199- kytara, akordy, akordy, přehledy, 

5300317 Serrano, Juan Mel Bay's flamenco guitar 1979 flamenco, latinskoamerická hudba, kytara, stupnice, cvičení, hudební improvizace, školy, 

5300590 Sex Pistols Never mind the bollocks - Here's the Sex Pistols 2005 punk, rock,  kytara, hudební notace, kytara, Velká Británie, 70. -80. léta 20. stol., tabulatury, tabulatury, 

5300579 Smashing Pumpkins Mellon Collie and the  infinite sadness 1996 rock, alternative pop,  kytara, hudební notace, Spojené státy americké, 90. léta 20. stol., písně, 

357984 Sodomka, Karel První kytarová knížka 1990
drobné skladby, skladby, kytara, dětské písně, drobné skladby, začátečníci, 20. stol., partitury a hlasy, 

Česko ,

5300171 Somerville, Louisa Učíme se hrát na kytaru 2000 hudební nástroje, kytara, elektrická kytara, kytara, školy, technika hry, akordy, cvičení, začátečníci, 

5301475 Sor, Fernando Classical & Romantic : 1996 dua), partitury, 

355693 Sor, Fernando Etudy a prednesové skladby 1976 etudy, přednesové skladby, kytara, skladby 

5301450 Soundgarden Soundgarden 2015 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300299 Springsteen, Bruce Greatest hits 1996 pop rock, kytara, zpěv, výběry, skladby, úpravy, 

5300580 Status Quo Status Quo 2000 rock, hard rock,  kytara, hudební notace, Velká Británie, 70. léta 20. stol., písně, 

5300279 Sting Fields of gold 2007? zpěváci, kytaristé, rock, Sting, Velká Británie, 80. -90. léta 20. stol., 

5300742 Süsser, Ctibor 77 drobných duet pro začátečníky. 5. 2000 duety, skladby, začátečníci, partitury, 

5300738 Süsser, Ctibor Cvičení a skladby pro začátečníky 1. 1997 kytara, akordy, akordy, hudební notace, cvičení, skladby, začátečníci, 

5300743 Süsser, Ctibor Fantazie ze světa minerálů. 6. 2001 kytara, hudební notace, skladby, partitury, 

5300739 Süsser, Ctibor Kytarová škola. 2. 1997 kytara, hudební notace, skladby, začátečníci, 

5300741 Süsser, Ctibor Skladby pro kytaru. 4. 1999 kytara, hudební notace, skladby, pokročilí, 

5300740 Süsser, Ctibor Snadné skladby pro dvě kytary. 3. 1998 kytara, hudební notace, skladby, 

5300744 Süsser, Ctibor Tóny z hlubin země. 7. 2003 kytara, hudební notace, skladby, partitury, 

5300737 Šindler, Jaroslav Kytarová praktika 2002 kytara, akordy, akordy, hudební notace, školy, 

5300802 Štefl, Vítězslav Rocková kytara. 1. 2011 elektrická kytara, kytara, rock, akordy, školy,  20.-21. stol

5300803 Štefl, Vítězslav Rocková kytara. 2. 2003 elektrická kytara, kytara, akordy, skladby, školy,  20.-21. stol

5300804 Štefl, Vítězslav Rocková kytara. 3. 2006 elektrická kytara, kytara, rock, akordy, hudební doprovody, školy, 

358661 Tárrega, Francisco 1. výběr skladeb 1984 kytara, skladby, výběry 

358099 Taufer, Jiří Kytarová škola 1994 cvičení, kytara, školy, školy, cvičebnice, akordy, hudební rytmus, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5301446 Tazzino, Bruno Bach alla chitarra / 2011 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

357831 Tesař, Milan Na dosah ruky 1988
skladby, kytara, 20. stol., partitury pro sólový nástroj, partitury pro sólový nástroj, partitury a hlasy, 

Česko ,

5300886 Tesař, Milan S kytarou napříč žánry 2012 kytara, technika hry, školy, 

358029 Tesař, Milan Špalíček 1989 drobné skladby, skladby, duety, kytara, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5300199 U2 U2 the best of 1990-2000 2005? rock,  kytara, U2

355185 Urban, Štěpán Cesta k umělecké hře na kytaru 1973 cvičení, školy, kytara, stupnice, technika hry, příručky, 20. stol.,, Československo ,

354910 Urban, Štěpán Improvizujeme na kytaru 1964 kytara, instrumentální hudba, hudební improvizace, 20. stol.,, Československo ,

5300893 Urban, Štěpán Na kytaru bez not 2011 kytara, akordy, příručky, 

355686 Urban, Štěpán Přípravná škola hry na kytaru 1977
kytara, kytara, technika hry, cvičení, melodie, akordy, hudební doprovody, školy, příručky, 20. stol., 

písně, Česko ,

468497 Urban, Štěpán Přípravná škola hry na kytaru 1989 hudební nástroje, kytara, školy, technika hry, cvičení, melodie, akordy, písně, 



5300322 Vai, Steve Alien love secrets 1995 kytara, pop, rock, hudební notace, skladby, 

5300748 Valášek, Tomáš Sólová hra na kytaru 2000 kytara, technika hry, cvičení, stupnice, instruktivní skladby, skladby, 

5301525 Vaughan, Stevie Ray Stevie Ray Vaughan 2015 kytara, hra na kytaru, hudební notace, 

5301400 Veselý, Jan Kuře Kytarová škola / 2016 drobné skladby, úpravy, školy, partitury, učebnice hudebních škol, 20.-21. století

357671 Weber, Carl Maria von Lieder zur Gitarre 1921 drobné skladby, skladby, zpěv, kytara, písně, 

5301097 Wennink, Ed 10 rock duets 1998 pop rock, rock, kytara, hudební notace, 

5301439 Whitesnake Jam with  Whitesnake 1999 kytara, hra na kytaru, partitury, 

5301447 Who The Who : 2008 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300348 Who Best of the Who 200-? pop, rock,  kytara, hudební notace, skladby, Who, 

5301587 Willard, Jerry The library of easy classical guitar solos 2008 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300576 Williams, Robbie Greatest hits 2004 pop, pop rock, zpěváci, kytara, zpěv, hudební notace, Velká Británie

5300084 Wine, Toby 1001 blues  licks 2003 blues, hra, hudební styly, příručky, 

5300283 Yes Yes 2004 kytara, zpěv, progressive rock,  úpravy, Velká Británie, písně, 

5300558 Zappa, Frank Apostrophe (') 2003
hard rock, jazz-rock, kytaristé, zpěváci, kytara, hudební notace, Spojené státy americké, 70. léta 20. stol., 

tabulatury, písně, 

5300559 Zappa, Frank Hot rats 2000
hard rock, jazz-rock, zpěváci, kytaristé, hudební notace, Spojené státy americké, 60. léta 20. stol., 

tabulatury, písně, 

5301037 Zelenka, Milan I. Album pro kytaru 1980 kytara, 20. stol., alba skladeb, partitury a hlasy, Česko ,

358237 Zmožek, Jiří Zvonky štěstí 1985 zpěv, kytara, akordy, klavír, skladby, 20. stol., písně, partitury, písně, Československo, Česko ,

5300769 Žák, Martin První krůčky s kytarou : 1999 , ,

5300235 12-string guitar 2007? kytara, pop, folk, folk-rock, psychedelic rock, výběry, 20. stol., 

5301449 20 metal bands 2003 heavy metal, kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5301100 50 baroque solos for classical guitar 2004 kytara, barokní hudba, hudební notace, barokní hudba, partitury pro sólový nástroj, 

358797 8 koled pro sólovou kytaru 1987 vánoční hudba, koledy, kytara, písně, 

5300652 Acoustic guitar bible 1999 kytara, kytara, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, tabulatury, 

5300062 Acoustic guitar tab white pages 2004? kytara, kytara,  kytaristé, 

5300653 Acoustic rock guitar bible 1999 kytara, kytara, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, tabulatury, 

5301451 Acoustic women 2015 kytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300012 Akordy pro kytaru, mandolínu, pětistrunné bendžo, basu a klávesové nástroje1997 hudební nástroje, kytara, mandolína, banjo, školy, keyboard, školy, akordy, příručky, 

5300013 Akordy pro kytaru, mandolínu, pětistrunné bendžo, basu a klávesové nástroje1997 hudební nástroje, kytara, mandolína, banjo, školy, keyboard, školy, akordy, příručky, 

5301262 Barre chord rock : play eight rock favorites with sound-alike CD tracks2014 hudební notace, rock, kytara, partitury, 

5300239 Best of bluegrass 2007? bluegrass, kytara, housle, mandolína, banjo, skladby, výběry, 

5300625 Blues guitar bible 2001 blues, kytara, akordy, hudební notace, tabulatury, 

5300664 Blues-rock guitar bible 199- blues-rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300666 Classic rock guitar bible 199- rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300665 Country guitar bible 199- country music, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300667 Disco guitar bible 199- disco, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 



5300668 Early rock guitar bible 199- rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, 50. -60. léta 20. stol., tabulatury, 

5301472 Easy guitar tab white pages 1. 2011 kytara, skladby pro kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300613 Fast forward slide guitar 199- kytara, aranžování hudby, slide guitar blues, 

5301060 Fingerpicking blues 2008? kytara, hudební notace, akordy, blues, 

5301049 Fingerpicking jazz standards 2008? kytara, jazz, hudební notace, akordy, 

5301057 Fingerpicking pop hits 2007 kytara, pop, hudební notace, akordy, 

5301058 Fingerpicking standards [15 songs arranged for solo guitar in standard notation and tablature]2006 kytara, hudební notace, akordy, 

5300325 Folk-rock guitar bible 2001? kytara, folk, rock, hudební notace, skladby, 

5300561 Giants of metal 2002 hudba, heavy metal, kytara, hudební notace, tabulatury, písně, 

5300670 Grunge guitar bible 200- grunge, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5301206 Guitar 1. Songbook 1997 kytara, hudební notace, písně, partitury pro sólový nástroj, 

5301333 Guitar 2. Songbook 1 1997 kytara, hudební notace, partitury pro sólový nástroj, 

5300217 Guitar tab white pages 1. 2007 kytara,  kytaristé, rock, jazz, blues, country music, 

5300216 Guitar tab white pages 2. 2003? kytara,  kytaristé, rock, jazz, blues, country music, 

5300218 Guitar tab white pages 3. 2005? kytara,  kytaristé, rock, jazz, blues, country music, 

5300863 Guitar tab white pages [Volume 4] 200- kytara, kytaristé, akordy, skladby, úpravy, 

5300671 Guitar tab white pages play-along 199- pop, rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300626 Hard rock guitar bible 2001 písňové texty, zpěv, kytara, hard rock, výběry, hudební notace, písně, 

5300229 Hrajeme na kytaru : 2007 folkové písně, rock, kytara, školy, akordy, hudební rytmus, ladění, cvičení, 

5300639 Jazz guitar bible 200- jazz, kytara, akordy, skladby, hudební notace, tabulatury, 

358106 Kytara pro samouky 1991 kytara, cvičení, technika hry, akordy, tónina, dějiny, příručky, 20. stol.,, Česko ,

354228 La guitarra espaňola 1. 1920 kytara, skladby, Španělsko, Španělsko, 20. stol., 

354229 La guitarra espaňola 2. 1920 skladby, kytara, Španělsko, 

5300563 Metal hits 2008 hudební notace, heavy metal, kytara, akordy, tabulatury, písně, 

357857 Než se narodil jazz 1988
písňové texty, zpěv, akordy, kytara, hudební harmonie, spirituály, minstrelové, afroamerická hudba, 

přistěhovalci, Amerika

534756 Písničky pro nejmenší kytaristy 1. 2002 kytara, dětské písně, říkadla, začátečníci, písně, zpěvníky, 

5300617 Pop/rock guitar bible 200- pop rock, skladby, kytara, hudební notace, písně, tabulatury, 

5300678 Progressive rock guitar bible 199- rock, heavy metal, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300680 R&B guitar bible 199- rhythm & blues, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300644 Rock guitar bible 1998 rock, kytara, akordy, akordy, skladby, hudební notace, tabulatury, 

5300682 Rockabilly guitar bible 199- rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

358114 Slavné kytarové skladby 1994 instrumentální hudba, drobné skladby, skladby, kytara, písně, partitury a hlasy, 

5300183 Soul (Brown, Pickett, Redding, Franklin) 2006? soul, kytara, partitury pro sólový nástroj, 

5300683 Southern rock guitar bible 199- rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

358557 Tangos de la vieja rica 1984 kytara, španělské lidové tance, lidové písně, tance, 



5300193 The very best of fingerstyle guitar 2007
vážná hudba, filmová hudba, pop, muzikály, vánoční hudba, kytara, školy, akordy, technika hry, písně, 

tabulatury, 

358284 Z českých kytarových tabulatur 1985
drobné skladby, skladby, kytara, akordy, tance, gavoty, menuety, gigue, allemandy, sarabandy, couranty, 

bourrée, rigaudon, passacaglie, barokní hudba 

5301489 Zabrnkejte si...hity klasiky : kytara sólo : 26 klasických hitů ve snadném aranžmá v notách a tabulaturách : Humoreska, Pro Elišku, Ave Maria, Svit luny, Kankán, 2016
drobné skladby, úpravy, instrumentální hudba, úpravy, stylizované tance, úpravy, sonáty, úpravy, 

symfonie, úpravy, partitury pro sólový nástroj, tabulatury, 17.-20. století

BANJO
5300771 Brandejs, Petr Pětistrunné banjo v českých country hitech 2008 banjo, country music, hudební notace, skladby, 

534746 Brandejs, Petr Škola hry na pětistrunné banjo 1998 hudební styly, bluegrass, banjo, školy, školy, hráči, profily, 

5300016 Čermák, Marko Banjo z mlžných lesů 1998 banjo, školy, akordy, cvičení, technika hry, školy, dějiny, opravy, příručky, tabulatury, 

355527 Čermák, Marko Pětistrunné banjo 1975 cvičení, technika hry, školy, banjo, akordy, příručky, 

5300297 Jumper, Tim The Banjo player's songbook 1984 spirituály, traditional country, folk, country music, jazz, blues, banjo, skladby, zpěvníky, 

354506 Kliem, Jürgen Schule für Tenorbanjo 1966 školy, cvičení, školy, banjo, tenor, 20. stol., Německo, partitury a hlasy, 

5301405 Mečiar, Peter Banjo & Poutníci / 2018 písně, hra na banjo, partitury, 

5300756 Mládek, Ivan Šel tudy, měl banjo 1994 banjo, hudební notace, akordy, zpěvníky, 20.-21. stol

5300275 Mládek, Ivan Zpěvník 2008 banjo, zpěv, akordy, 20. stol., písně, partitury a hlasy, zpěvníky, Česko ,

5300794 Bluegrass songbook. 2. 1995 banjo, country music, bluegrass, akordy, písňové texty, písně, 

5301522 First 50 songs you should play on banjo 2018 banjo, hudba pro drnkací nástroje, akordy, 

MANDOLÍNA
5301410 Carr, Joe School of mandolin Bluegrass 2011 mandolína, učebnice, 

355528 Kotík, Josef Hrajeme na mandolinu 1975 hudební nauka, cvičení, školy, školy, školy, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5301406 Máca, Jan Mandolínová sóla v českých bluegrassových a country hitech 2013 bluegrass, partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

358096
Plocek, Jiří Škola hry na mandolinu

1993
bluegrass, new traditionalist, školy, školy, školy, cvičení, drobné skladby, skladby, hudební teorie, 

stupnice, technika hry, hudební intervaly, hudební improvizace, příručky, 20. stol.,, Česko ,

534747
Plocek, Jiří Škola hry na mandolínu

2001
bluegrass, new traditionalist, školy, školy, školy, cvičení, drobné skladby, skladby, hudební teorie, 

stupnice, technika hry, hudební intervaly, hudební improvizace, příručky, 20. stol.,, Česko ,

LOUTNA
5301549 Eben, Petr Písně k loutně  = Lieder zur Laute : na středověkou milostnou poezii. Zpěv a kytara1996 umělé písně, umělé písně, písňové cykly, partitury, 20.-21. století

358432 Evropská loutnová hudba 16. a 17. století 1986 loutna, skladby, kytara, úpravy

419379 Evropská loutnová hudba 16. a 17. století 1996 loutna, kytara, skladby, hudební notace, úpravy

358073 Z českých loutnových tabulatur 1990 drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, kytara, loutna, úpravy

355616 Z loutnových tabulatur českého baroka - loutna ( (kytara) 1977
drobné skladby, menuety, předehry, allemandy, couranty, sarabandy, bourrée, gigue, gavoty, ronda, 

chaconny, chaconny, árie, loutna, kytara 

UKULELE
5301493 Anderson, Ben Ukulele krok za krokem : učebnice pro začátečníky 2016 hra na ukulele, školy, tabulatury, učebnice hudebních škol, příručky, 21. století

5301408 Bay, Mel Mel Bay's ukulele chords 1989 ukulele, akordy, školy, učebnice hudebních škol, příručky, 

5300864 Eidson, Ken Hawaiian uke tunebook 1982 ukulele, akordy, skladby, úpravy,, Havaj ,

5301013 Rev, Lil' 101 ukulele licks 2011 ukulele, drnkací nástroje, skladby, hudební notace, akordy, 



5301407 Šárek, Ondřej České hity pro ukulele / 2018 ukulele, hra na drnkací nástroje, písně, partitury, zpěvníky, 

5301498 Šárek, Ondřej Lidovky pro ukulele na tři akordy 2019 hudba pro drnkací nástroje, ukulele, lidové písně, úpravy, zpěvníky, 

5300746 Šárek, Ondřej Škola hry na ukulele 2008 ukulele, hudební notace, skladby, školy, 

5301521 64 easy songs for ukulele 2015 ukulele, hudba pro drnkací nástroje, akordy, hudební notace, 

5300856 Classical hits for ukulele 200- ukulele, akordy, skladby, úpravy, tabulatury, 

5300837 The daily ukulele 2010 ukulele, akordy, hudební notace, písně, zpěvníky, 



KONTRABAS
5301520 Bruce, Dix Parking lot : Picker's songbook 2011 baskytara, hra na kytaru, akordy, partitury pro sólový nástroj, 

355456 Hertl, František Škola hry na kontrabas 1975 kontrabas, školy, cvičení, příručky, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

357310 Linde, Hans-Peter Sonate in E 1977 sonáty, kontrabas, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, 

5300142 Macek, Jiří Kontrabas a baskytara v country, bluegrassu, jazzu 2005
hudební nástroje, kontrabas, baskytara, country music, bluegrass, jazz, školy, technika hry, akordy, 

stupnice, cvičení, 

355555 Album kontrabasisty 2. 1975 skladby, kontrabas, klavír, výběry, Polsko, alba skladeb, partitury a hlasy, 

356976 Album kontrabasisty 2. 1975 skladby, kontrabas, klavír, výběry, Polsko, alba skladeb, partitury a hlasy, 

356977 Album kontrabasisty 3. 1977 skladby, kontrabas, klavír, výběry, Polsko, alba skladeb, partitury a hlasy, 

5300078 Bass standards 2000? kontrabas, jazz, 

5301414 Enjoy the double bass : Band 1 / 2010 kontrabas, hudební doprovody, partitury, 

5301458 Enjoy the double bass : Band 2 / 2010 kontrabas, hudební doprovody, partitury, 

BASKYTARA
5301519 AC/DC Bassology of AC 2007 baskytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5301072 Adamus, Martin Škola hry na baskytaru 2011
školy, baskytara, hudební notace, školy, školy, školy, partitury, učebnice hudebních škol, partitury pro 

sólový nástroj, 21. století

5300328 Bailey, Victor The best of Victor Bailey 2003? baskytara, jazz, blues, hudební notace, skladby, 

5301443 Clapton, Eric Eric Clapton 2010 baskytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300327 Clarke, Stanley The Stanley Clarke collection 2000? baskytara, jazz, blues, hudební notace, skladby, 

5300080 Duša, Aleš Bass time 1. 2001 hudební doprovody, baskytara, kytara, rock, jazz, technika hry, 

5300081 Duša, Aleš Bass time 2. 2004 baskytara, kytara, stupnice, technika hry, partitury pro sólový nástroj, 

516182 Friedland, Ed Jazz bass 1997 jazz, jazz, hudební styly, školy, 

5300910 Haruštiak, Marek Baskytara v rocku a metalu 2010 baskytara, rock, heavy metal, školy, 

5301403 Haruštiak, Marek Basskytarová posilovna : 101 cvičení pro 2013 školy, tabulatury, příručky, 21. století

5301404 Haruštiak, Marek Basskytarová posilovna : 2016 školy, tabulatury, příručky, 21. století

356037 Hora, Vladimír Basová kytara 1979
hudební notace, školy, kytara, baskytara, drnkací nástroje, strunné nástroje, cvičení, akordy, stupnice, 

melodie, nácviky, příručky, 20. stol.,, Česko ,

357942 Hora, Vladimír Basová kytara IV. = Die 1988
strunné nástroje, technika hry, cvičení, školy, kytara, baskytara, drnkací nástroje, akordy, figura, 

stupnice, funk, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5300432 Hora, Vladimír Basová kytara II 2. 1986 školy, hudební improvizace, cvičení, hudební notace, 

5300431 Hora, Vladimír Basová kytara III 3. 1987 školy, hudební improvizace, cvičení, hudební notace, 

5300905 Hora, Vladimír Klíč k improvizaci na basovou kytaru 2010 školy, jazz, rock, hudební improvizace, 

516181 Hubbard, Joe Basslines 1985 rock, jazz, školy, školy, skladby, partitury pro sólový nástroj, písně, 

5300316 Christiansen, Corey Jazz scales for bass 2002 jazz, blues, swing, baskytara, stupnice, cvičení, hudební improvizace, školy, ragtime, 

357878 Köpping, Dieter Die Bassgitarre 1981
cvičení, drobné skladby, školy, kytara, školy, cvičebnice, školy, ladění, školy, technika hry, hra na hudební 

nástroje, stupnice, akordy, písňové texty, 20. stol., Německo,, Česko ,

5300618 Kringel, Chris Fretless bass 2007 hra na basovou kytaru, technika hry, hudební notace, 

5300082 Liebman, Jon Funk bass 1992 hra na basovou kytaru, kytara, funk, školy, technika hry, 

503738 Malone, Sean Dictionary of bass grooves 1998
hra na basovou kytaru, hudební styly, pop, rock, jazz, rhythm & blues, country music, blues, funk, 

skladby, hudební notace, 



5301098 Matheds, Chris 100 fretless bass workouts 2004 školy, kytara, hudební notace, tabulatury, 

5301474 Mayer, John Anthology for bass. Volume 1 / 2010 baskytara, hra na basovou kytaru, zpěv, partitury pro sólový nástroj, 

5301518 Metallica Metallica : 1991-2016 2016 baskytara, hra na kytaru, partitury pro sólový nástroj, 

5300552 Miller, Marcus Best of Marcus Miller 200-? jazz, zpěváci, baskytara, hudební notace, Spojené státy americké

5300326 Pastorius, Jaco The essential Jaco Pastorius 2001? baskytara, hra na basovou kytaru, jazz, hudební notace, skladby, 

5300305 Wooten, Victor The Best of Victor Wooten 2003 jazz, blues, swing, baskytara, skladby, úpravy, Spojené státy americké, 

5301178 Bass 1. Songbook 1997 kytara, baskytara, hudební notace, písně, partitury pro sólový nástroj, 

5301328 Bass 1. Songbook 2 1999 kytara, baskytara, hudební notace, písně, partitury pro sólový nástroj, 

5301329 Bass 2. Songbook 1 1997 kytara, baskytara, hudební notace, písně, partitury pro sólový nástroj, 

5301330 Bass 2. Songbook 2 1999 kytara, baskytara, hudební notace, písně, partitury pro sólový nástroj, 

5300079 Bass tab white pages 2004? baskytara, kytara,  kytaristé, 

5300669 Funk bass bible 199- funk, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300672 Hard rock bass bible 199- hard rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300675 Pop/rock bass bible 199- pop rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300679 R&B bass bible 199- rhythm & blues, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 

5300681 Rock bass bible 199- rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, tabulatury, 



BICÍ A PERKUSE
358053 Ambrož, Jan Soudobá škola hry na bicí soupravu 1991 školy, školy, školy, školy, bubny, činely, příručky, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

357393 Jurkovič, Pavel Hádání Padla Madla do říkadla, Hádání / 1982
zpěv, bicí nástroje, zobcová flétna, zvonkohry, xylofon, dětské písně, školy, říkadla, 20. stol., písně, písně, 

partitury, Česko ,

5300116 Kobiela, Roman Modern fusion drumming 2000 1999 školy, instrumentální hudba, technika hry, pop, rock, jazz, hudební notace, školy, pokročilí, 

5300369 Kobiela, Roman Modern fusion drumming 2000 1999 školy, instrumentální hudba, technika hry, pop, rock, jazz, hudební notace, školy, pokročilí, 

5301086 Kobiela, Roman Universe of drumset techniques 2011 školy, hudební notace, školy, školy, učebnice hudebních škol, 21. století

5300462 Kobiela, Roman World of Drumset Rudiments 2002 školy, hudební notace, technika hry, příručky, 21. stol

357231 Kramme, Hans E. Das Schlagzeug in Pop, Rock und Jazz 1981 školy, cvičebnice, školy, školy, bubny, činely, cvičení, technika hry, hudební rytmus, 20. stol., Německo, 

5300256 Mansfield, Steve 1001 drum grooves 2001
školy, instrumentální hudba, technika hry, rock, jazz, funk, blues, etnická hudba, afro-cuban jazz, hudební 

notace, školy, 

5300115 Martinez, Maria Brazilian coordination for drumset 1999 školy, samba, bossa nova, školy, hudební improvizace, hudební notace, studie,, Brazílie ,

5301605 Philipzen, Matthias Cajon basics 2017 cajon, hudba pro bicí nástroje, 

516183 Rothman, Joel Play rock drums 1999 rock, školy, skladby, příručky, 

358129 Šprunk, Petr Bicí nástroje 1990
školy, školy, školy, hudební notace, hudební teorie, hudební rytmus, cvičení, bubny, činely, zvonkohry, 

vibrafon, xylofon, příručky, tympány, 20. stol.,, Česko ,

5300770 Vacík, Miloš Škola hry na perkuse 2005 perkuse, hudební rytmus, technika hry, hudební notace, školy, 

5300749 Veselý, Miloš Akcenty pro soupravu bicích nástrojů 1995 bicí nástroje, školy, hudební notace, instruktivní skladby, skladby, školy, 

5300750 Veselý, Miloš Etudy 1-2 pro soupravu bicích nástrojů 2009 bicí nástroje, technika hry, etudy, pokročilí, 

5300751 Veselý, Miloš Koordinace hry na soupravu bicích nástrojů a doprovody 2004 školy, cvičení, školy, koordinace, 

5300752 Veselý, Miloš Paradiddle pro soupravu bicích nástrojů 2008 školy, hudební notace, artikulace a frázování, školy, 

5300753 Veselý, Miloš Škola hry na bicí nástroje 1995 školy, hudební rytmus, cvičení, školy,  20. stol

5300754 Veselý, Miloš Základy hry na bicí nástroje 2004 školy, hudební rytmus, cvičení, školy,  20. stol

5300286 Weckl, Dave Ultimate play-along drumtrax 1. 2007? bubeníci, školy, jazz, jazz blues, pop rock, 

5300977 Zýka, Bohumil Devět hudebních stylů pro bicí 2008 školy, hudební styly, školy, 

5300077 Classic rock 2001
bubny, rock, rock´n´roll, hard rock, pop rock, country-rock, southern rock, folk-rock, latin rock, punk, 

heavy metal, speed metal, 

5301428 Drum along : 10 classic rock songs 2013 bicí nástroje, hudba pro bicí nástroje, rock, školy, 

5301429 Drum along : 10 female rock songs / 2009 bicí nástroje, hudba pro bicí nástroje, rock, školy, 

5301177 Drums 1. Songbook 1999 bicí, hudební notace, hra na bicí nástroje, populární písně, písně, partitury pro sólový nástroj, 

5301331 Drums 1. Songbook 2 1999 bicí nástroje, hudební notace, partitury pro sólový nástroj, 

5301332 Drums 2. Songbook 1 1997 bicí nástroje, hudební notace, partitury pro sólový nástroj, 

5300076 Modern percussion grooves 1997 školy, kompaktní disky, hudební styly, technika hry, 

5300684 Swing favorites 200- swing, big band, bubny, hudební notace, skladby, úpravy, 



KLARINET
5300315 Bay, William Mel Bay's complete jazz clarinet book 1995 jazz, blues, swing, klarinet, hra, artikulace a frázování, hudební improvizace, cvičení, školy, ragtime, 

5301054 Cappellari, Andrea Anthology. 4. 2010 klarinet, hudební notace, partitury, 

5301042 Cappellari, Andrea Anthology. B instruments 3. 2007 klarinet, hudební notace, partitury, 

358442 Demnitz, F. Praktische Elementarschule für Klarinette 1981 etudy, klarinet, instrumentální hudba, školy, cvičení, 

357215 Doležal, Antonín Elementární škola hry na klarinet Teoretická část, Praktická část, Klavírní doprovody /1982
školy, školy, cvičebnice, klarinet, školy, technika hry, hra na hudební nástroje, hudební harmonie, dějiny, 

20. stol.,, Česko ,

5300175 Goodman, Benny Benny Goodman 2005?
hudba, jazz, swing, klarinetisté, hudební skladatelé, hudební notace, klavír, klarinet, Spojené státy 

americké, 

5300885 Gruber, Franz Xaver Stille Nacht = 2006 klarinet, úpravy, 

5300169 Hlobil, Emil Rapsodia 1960 koncerty, klarinet, orchestry, klavír, 20. stol., klavírní výtahy, partitury a hlasy, Československo ,

358339 Hochel, Stanislav Detská suita 1986 suity, pěvecké sbory, dětské sbory, zpěv, klarinet, 20. stol.,, Československo ,

358140 Janáček, Leoš Říkadla 1994
drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, zpěv, klarinet, klavír, říkadla, 20. stol., písně, partitury a 

hlasy, Česko ,

350789 Kajer, Jiří Deset chodských písní 1951 lidové písně, zpěv, klarinet, housle, dudy, úpravy, 20. stol., partitury, Chodsko, Česko ,

350790 Kajer, Jiří Deset chodských písní 1951 lidové písně, zpěv, klarinet, housle, dudy, úpravy, 20. stol., partitury, Chodsko, Česko ,

356034 Kajer, Jiří Deset chodských písní 1951 lidové písně, zpěv, klarinet, housle, dudy, úpravy, 20. stol., partitury, Chodsko, Česko ,

5300449 Kratochvíl, Jiří Praktická metodika hry na klarinet Literatura / 3. 1999 klarinet, hudební notace, školy, školy, školy, 

5300451 Kratochvíl, Jiří Praktická metodika hry na klarinet Nižší stupeň / 1. 1996 klarinet, hudební notace, školy, školy, školy, 

5300450 Kratochvíl, Jiří Praktická metodika hry na klarinet Střední a vyšší stupeň / 2. 1996 klarinet, školy, technika hry, 

353928 Mozart, Wolfgang Amadeus Konzert A dur 1930 koncerty, klarinet, klasicismus 

351646 Mozart, Wolfgang Amadeus Konzerte für Klarinette und Orchestr A dur 1930 koncerty, klasicismus, klarinet, orchestry, rakouské

5301015 Müller, Iwan 22 etud pro klarinet 1992 etudy, klarinet, hudební notace, drobné skladby, 

355008 Reger, Max Romanze G dur 1920 klarinet, klavír, romance 

355583 Wagner, Richard Adagio 1971 drobné skladby, kvintety, orchestrální hudba, klarinet, klavír, Německo, klavírní výtahy, partitury a hlasy, 

355540 Weber, Carl Maria von Concertino e-Moll 1950 concertina, klarinet, orchestry, romantismus 

355329 Weber, Carl Maria von Konzert Nr. 2 Es dur 1930 koncerty, klarinet, klavír, dvouručně 

357715 Werner, Vladimír Arabesky pro klarinet a klavír 1984 arabesky, klarinet, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Československo ,

355680 Zákostelecký, Bedřich Škola hry na klarinet 1. 1976 klarinet, školy, 20. stol.,, Československo ,

357214 Zákostelecký, Bedřich Škola hry na klarinet 2. 1981
školy, školy, cvičebnice, klarinet, školy, technika hry, cvičení, hra na hudební nástroje, hudební harmonie, 

20. stol.,, Česko ,

5301528 More 100 pop solos for clarinet 2004 klarinet, hudba pro dechové nástroje, hudební notace, 

357591 Rozihraný klarinet  - klarinet a klavír 1983 klarinet, klavír, dvouručně, 20. stol., partitury a hlasy, Československo ,

5300656 The big book of clarinet songs 200- klarinet, hudební notace, skladby, úpravy, 

FLÉTNA
357592 Báchorek, Milan Píšťalička 1983 flétna, klavír, lidové písně, 20. stol.,, Československo ,

358116 Báchorek, Milan Píšťalička 1989
drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, lidové písně, zobcová flétna, flétna, klavír, 20. stol., 

partitury a hlasy, Česko ,

5301537 Bennett, Ned Flute : absolute beginners :the complete pictuire guide tu playing the flute2011 školy, hra na flétnu, učebnice hudebních škol, 



5300472 Bigaglia, Diogenio, ca 1676-1745Sonata 1999 hudební notace, zobcová flétna, cembalo, sonáty, 

5300972 Bowman, Peter Baroque recorder anthology 3 2010 zobcová flétna, klavír, hudební doprovody, skladby, 

356719 Bruckner, Anton Symphonie No. 7 E dur symfonie, dechové nástroje, smyčcové nástroje 

358269 Burian, Emil František Ztracené serenády 1985
serenády, drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, flétna, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Česko 

,

5301043 Cappellari, Andrea Anthology 2008 flétna, hudební notace, partitury, 

5301044 Cappellari, Andrea Anthology 2005 zobcová flétna, soprán, hudební notace, partitury, 

357811 Cón, Peter Etudy pre altovú zobcovú flautu 1982
etudy, cvičení, flétna, zobcová flétna, školy, technika hry, žáci, začátečníci, 20. stol., Slovensko, partitury 

a hlasy, 

358440 Corelli, Arcangelo Drei Sonaten 1984 sonáty, flétna, cembalo, barokní hudba 

357345 Corelli, Arcangelo Sonate a moll 1979 sonáty, flétna, zobcová flétna, housle, basso continuo 

355127 Daniel, Ladislav Flauto dolce 2. 1972 školy, cvičení, flétna, zobcová flétna, školy, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

5300408 Daniel, Ladislav Kouzelná píšťalka 1996 zobcová flétna, hudební notace, písně, zpěvníky, 

358145 Daniel, Ladislav Naše píšťalka 1993
moravské lidové písně, lidové písně, zpěv, zobcová flétna, flétna, dětské písně, drobné skladby, 20. stol., 

písně, partitury, Česko ,

5300435 Daniel, Ladislav Notopis I 1991 hudební notace, hudební notace, sešity, 

5300434 Daniel, Ladislav Notopis II 1991 hudební notace, hudební notace, sešity, 

5300433 Daniel, Ladislav Notopis III 1995 hudební notace, hudební notace, sešity, 

5300030 Daniel, Ladislav Škola hry na altovou zobcovou flétnu 1. 2004? školy, cvičení, flétna, altová flétna, zobcová flétna, barokní hudba, skladby, školy, 

5300436 Daniel, Ladislav Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 1. 2004? školy, cvičení, flétna, sopránová zobcová flétna, zobcová flétna, školy, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

5300019 Daniel, Ladislav Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 3. 1999 školy, cvičení, flétna, sopránová zobcová flétna, zobcová flétna, školy, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

5300020 Daniel, Ladislav Základy techniky I pro sopránovou zobcovou flétnu 1995 flétna, sopránová zobcová flétna, zobcová flétna, technika hry, cvičení, školy, 20. stol.,, Česko ,

5300021 Daniel, Ladislav Základy techniky II pro sopránovou zobcovou flétnu 2001 flétna, sopránová zobcová flétna, zobcová flétna, technika hry, cvičení, školy, 20. stol.,, Česko ,

5301019 Davis, Alan 20 duet pro sopránovou a altovou zobcovou flétnu 2011
soprán, altová flétna, zobcová flétna, duety, drobné skladby, hudební notace, drobné skladby), dua), 

komorní hudba, partitury, 20.-21. století

5301034
Davis, Alan 20 koled pro sopránovou, altovou a tenorovou zobcovou flétnu

2006
dechové nástroje, sopránová zobcová flétna, altová flétna, tenor, zobcová flétna, koledy, drobné 

skladby, hudební notace, školy, hra na zobcovou flétnu, tria, koledy, drobné skladby), úpravy, učebnice 

hudebních škol, partitury, 

5300466 De Haan, Jacob On tour / 200-? lidové písně, hudební notace, skladby, anglické lidové písně, partitury, 

5300471 De la Barre, Michael Soprano (Descant) Recorder Suite No. 9 "Deuxime Livre" in G Major /200-? hudební notace, sopránová zobcová flétna, zobcová flétna, cembalo, violoncello, partitury a hlasy, 

5301359 Devátá, Monika Škola hry na zobcovou flétnu se skřítkem Toníkem / 2018 hra na zobcovou flétnu, dětské lidové písně, drobné skladby, učebnice hudebních škol, 20.-21. století

5300032 Eben, Petr Duettina pro sopránový nástroj (zobcovou flétnu, pikolu, flétnu, hoboj, klarinet, housle nebo trubku) a klavír1994
duety, flétna, trubka, hoboj, housle, klavír, instrumentální hudba, 20. stol., partitury a hlasy, 

Československo ,

5301421 Fauré, Gabriel 4 Mélodies : 1996 flétna, klavír, partitury, 

358249 Fečaninová, Hana Danielčina píšťalka I, II 1994 cvičení, zobcová flétna, soprán, flétna, školy, školy, dětské písně, příručky, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

358489 Felix, Václav Sonata capricciosa, op. 60 1987 sonáty, capriccia, flétna, klavír, 20. stol., partitury a hlasy, Československo ,

355026 Gariboldi, Giuseppe Die ersten Übungen 1922 flétna, cvičení, začátečníci, Německo, 

357340 Gariboldi, Giuseppe Die ersten Übungen 1978 flétna, cvičení, školy, cvičebnice, technika hry, začátečníci, Německo, 

5301536 Gariboldi, Giuseppe Vingt etudes Chantantes : pour Flute : op. 88 1989 flétna, hudba pro flétnu, 

5301563 Gisler-Haase, Barbara Die neue magic flute : die flötenschule von Anfang. Band 1Band 1 / 2010 drobné skladby, hra na flétnu, školy, zpěvníky, učebnice hudebních škol, 

5301564 Gisler-Haase, Barbara Die neue magic flute : die flötenschule von Anfang. Band 2Band 2 / 2010 drobné skladby, hra na flétnu, školy, zpěvníky, učebnice hudebních škol, 



5301565 Gisler-Haase, Barbara Die neue magic flute : die flötenschule von Anfang. Band 3Band 3 / 2010 drobné skladby, hra na flétnu, školy, zpěvníky, učebnice hudebních škol, 

355248 Graupner, Christoph Suite 1942 suity, flétna, příčná flétna, Německo, partitury a hlasy, 

5300430 Gruber, Rudolf 50 národních písní 1. 2008 zobcová flétna, hoboj, klarinet, trubka, lesní roh, příčná flétna, lidové písně, 

5300429 Gruber, Rudolf 50 národních písní 2. 2000 zobcová flétna, hoboj, klarinet, trubka, lesní roh, příčná flétna, lidové písně, 

5300463 Gruber, Rudolf 50 národních písní 3. 2004 zobcová flétna, hoboj, klarinet, trubka, lesní roh, příčná flétna, lidové písně, 

357339 Händel, Georg Friedrich Sonaten C dur, F dur, h moll, a moll / 2. 1982 sonáty, flétna, klavír 

357338 Händel, Georg Friedrich Sonaten e moll, g moll, G dur / 1. 1982 sonáty, flétna, klavír 

355251 Händel, Georg Friedrich Vier Sonaten 1930 sonáty, flétna, příčná flétna, housle, cembalo, klavír, violoncello, barokní hudba 

358143 Havlík, Pavel Na tom našem dvoře 1992 lidové písně, zobcová flétna, flétna, kytara, zpěv, dětské písně, drobné skladby, úpravy, 20. stol.,, Česko ,

5300545 Hawthorn, Philip Moje první zobcová flétna 1998 ,, 20. stol

5300532 Hechler, Ilse Quartet-buch für Blockflöten oder andere Instrumente c1965 zobcová flétna, kvartety, hlasy, partitury, 

5300409 Hlavatá, Iveta Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami 1995 flétna, hudební notace, dětské písně, písně, 

5300708 Hodinová, Romana S flétničkou do školky 2007 zobcová flétna, lidové písně, hudební notace, školy, mateřské školy, zpěvníky, 

5300709 Hodinová, Romana S flétničkou do školy 2007 zobcová flétna, lidové písně, hudební notace, školy, školy základní, zpěvníky, 

5300089 Hodinová, Romana S flétničkou za písničkou 2005 skladby, flétna, klavír, 20. stol., písně, partitury a hlasy, Česko ,

5300784 Hradecký, Emil Jazz Winds 2004 jazz, flétna, klavír, trubka, trombon, hudební notace, skladby, partitury, 

358009 Hurník, Ilja Obrázky 1990
drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, zobcová flétna, flétna, hoboj, klavír, dětské písně, 

drobné skladby, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5300088 Churáček, Jiří S flétničkou na koncert 2005 instrumentální hudba, skladby, flétna, 20. stol., partitury pro sólový nástroj, partitury a hlasy, Česko ,

351871 Janáček, Leoš [Mládí] 1958
suity, flétna, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot, dechové orchestry, komorní orchestry, instrumentální 

hudba 

5300982 Johow, Joachim Irish melodies 2009 zobcová flétna, písně, Irsko ,

5300785 Juchem, Dirk Jazzy Classix : 2003 flétna, jazz, pop, klavír, hudební doprovody, akordy, skladby, 

358561 Jurkovič, Pavel Taneční suita 1984 standardní tance, suity, zobcová flétna, renesanční, 20. stol.,, Československo ,

443437 Kantor, Lubomír Škola hry na příčnou flétnu 1. 1993 příčná flétna, skladby, cvičení, hudební notace, 

358102 Kantor, Lubomír Škola hry na příčnou flétnu 1. 1993
cvičení, příčná flétna, flétna, školy, školy, cvičebnice, drobné skladby, přednesové skladby, skladby, 

hudba pro klavír, hudební doprovody, příručky, 20. stol.,, Česko ,

357547 Kaucký, Emanuel Etudy pro lesní roh 2. 1986 etudy, lesní roh, hudební skladatelé, 20. stol.,, Československo ,

5301130 Klement, Miloslav Škola hry na altovou zobcovou flétnu 2. 1998 cvičení, školy, flétna, zobcová flétna, hudební notace, akordy, 

5300407 Klement, Miloslav Škola hry na altovou zobcovou flétnu. 1. 2007 zobcová flétna, hudební notace, školy, 

358337 Klement, Miloslav Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu 1985
školy, cvičení, cvičebnice, školy, flétna, zobcová flétna, sopránová zobcová flétna, technika hry, hra na 

hudební nástroje, akordy, tempo, hudební rytmus, 20. stol.,, Československo ,

352164 Köhler, Ernesto Flötenschule I, II 1920 flétna, školy, výuka, 

358247 Koutský, Jaroslav Zpěvník 2. 1995
zpěv, akordy, flétna, hra na hudební nástroje, kytara, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, zpěvníky, 

Česko ,

5301132 Kutnohorský, Bohumil Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 2007 sopránová zobcová flétna, akordy, školy, školy, hra na zobcovou flétnu, učebnice, 

5300411 Kvapil, Jan Flautoškola 1 2003 zobcová flétna, dětské písně, hudební notace, školy, písně, 

5300412 Kvapil, Jan Flautoškola 1 2003 zobcová flétna, hudební notace, školy, písně, 

5300410 Kvapil, Jan Flautoškola 2 2004 zobcová flétna, dětské písně, hudební notace, školy, písně, 21. stol

5300413 Kvapil, Jan Flautoškola 2 2004 zobcová flétna, hudební notace, příručky, písně, 



5301108 Kvapil, Jan Flautoškola 3 2014 zobcová flétna, hudební notace, příručky, písně, 

357342 Leclair, Jean Marie Sonate F dur 1976 sonáty, flétna, zobcová flétna, housle, klavír 

5300249 Lennon, John Solos for flute 2007? zpěváci, kytaristé, hudební skladatelé, Lennon, John, McCartney, Paul, Velká Británie, 60. léta 20. stol., 

357341 Locatelli, Pietro Antonio Sonata a tre 1979 sonáty, tria, flétna, zobcová flétna, klavír 

357346 Loeillet, Jean-Baptiste Drei Sonaten Sonate C dur, Sonate F dur, Sonate a moll : 1978 sonáty, flétna, zobcová flétna, housle, klavír, partitury a hlasy, Francie ,

5300464 Malotín, František První doteky 2005 příčná flétna, hudební notace, hudební doprovody, skladby,  20.-21. stol

357344 Marcello, B. Sonate a moll 1979 sonáty, flétna, zobcová flétna, housle, basso continuo 

357343 Marcello, B. Sonate G dur 1979 sonáty, flétna, zobcová flétna, housle, basso continuo 

352618 Marcello, Benedetto Sonata nr 3 1956 sonáty, lesní roh, klavír 

352699 Martinů, Bohuslav Legenda z dýmu bramborové nati 1960 pěvecké sbory, zpěv, flétna, klarinet, lesní roh, harmonium, klavír, legendy, 20. stol., realismus,, Čechy ,

5301373 Mindl, Jiří Čtyři koledy 2004 flétna, partitury a hlasy , koledy, 

357633 Mysliveček, Josef Čtyři sonáty 1983 sonáty, instrumentální hudba, skladby, flétna, housle, violoncello 

355150 Naudot, Jacques-Christophe Sechz Sonaten 1973 sonáty, flétna 

5300970 Novotný, Jaromír Barevné ragtimy I. 2006 zobcová flétna, klavír, kytara, skladby, ragtime, úpravy, partitury, 

5300971 Novotný, Jaromír Barevné ragtimy II. 2007 zobcová flétna, klavír, skladby, ragtime, úpravy, partitury, 

5301538 Olejník, Jan Etudy a písničky pro příčnou flétnu = Studies and folk songs for flute2015 etudy, hra na flétnu, školy, partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

5301572 Olejník, Jan Etudy pro altovou zobcovou flétnu  = Etüden für die Altblockflöte : (jednohlasé-dvouhlasé)1998 ,, partitury, 

5301573 Olejník, Jan Etudy pro sopránovou zobcovou flétnu na motivy lidových písní  = Etüden für die Sopranblockflöte auf Motive der Volkslieder1995 etudy, etudy, kytara), etudy, partitury pro sólový nástroj, partitury, 20. století

5301574 Olejník, Jan Melodické ozdoby : studie pro zobcové flétny 2005 zobcová flétna, instruktivní skladby, partitury pro sólový nástroj, 

5301575 Olejník, Jan První etudy pro altovou zobcovou flétnu  = First Études for the Treble Recorder = Erste Etüden für die Altblockflöte2006 hra na flétnu, partitury pro sólový nástroj, 

355253 Pez, Johann Christoph Triosonate C-dur 1942 triové sonáty, sonáty, flétna, příčná flétna, barokní hudba 

5301540 Pijper, Rogier de Flute colors : extendes techniques for flute 2016 etudy, hra na flétnu, školy, partitury pro sólový nástroj, 

357916 Ptáček, Václav Zazpívejte si, děti 1984
drobné skladby, instrumentální hudba, vokální hudba, skladby, zpěv, flétna, pěvecké sbory, klavír, bicí, 

dětské písně, školy, 20. stol., písně, písně, Česko ,

357347 Purcell, Daniel Sonata seconda 1977 sonáty, flétna, zobcová flétna, cembalo, basso continuo 

357985 Quantz, Johann Joachim Sechs Sonaten 2. 1988 sonáty, flétna, violoncello, basso continuo 

5300163 Regamey, Constantin Sonatina per flauto e pianoforte 1980 sonatiny, skladby, flétna, klavír, Polsko, partitury a hlasy, 

358319 Rejcha, Antonín Tre quintetti per stromenti da fiato 1986 dechové orchestry, kvintety, flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh 

5300156 Ruëtz, Manfred Blockflötenfibel 1938 flétna, skladby, Německo, 20. stol., 

358048 Řezníček, Pavel Velký koncert pro malé flétnisty 1991 koncerty, instrumentální hudba, tria, skladby, flétna, 20. stol., partitury a hlasy, partitury, Česko ,

355539 Schumann, Robert Adagio und Allegro 1950 skladby, lesní roh, housle, violoncello, klavír, romantismus 

5301133 Stojan, Jaroslav Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. 1. 1998
zobcová flétna, sopránová zobcová flétna, školy, hudební notace, školy, školy, partitury, učebnice 

hudebních škol, partitury pro sólový nástroj, 

5301134 Stojan, Jaroslav Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu. 2. 1998
zobcová flétna, sopránová zobcová flétna, hudební notace, školy, školy, školy, partitury, učebnice 

hudebních škol, partitury pro sólový nástroj, 

5301232 Strommen, Carl Instrumental solos by special arrangement : 2009 hudební notace, jazz, flétna, klarinet, saxofon, trubka, trombon, klavír, partitury, 

358021 Štědroň, Miloš Hrajeme na zobcovou flétnu 1991 tance, skladby, zobcová flétna, flétna, klavír, 20. stol.,, Česko ,

358050 Štědroň, Miloš Hrajeme na zobcovou flétnu 1991 tance, skladby, zobcová flétna, flétna, klavír, 20. stol.,, Česko ,



355305 Telemann, Georg Philipp Quartett 1968 sonáty, flétna, příčná flétna, cembalo, violoncello, barokní hudba 

5300426 Vágenknecht, Oldřich Se zobcovou flétnou sedmi stoletími 2002 zobcová flétna, hudební notace, tria, dua, skladby, 

357739 Vičar, Jan Japonský rok 1984 cykly, japonské umění, zpěv, soprán, flétna, klavír, poezie, 20. stol., písně, Československo ,

5300425 Vrubel, Zdeněk Drobnosti 2006 lesní roh, klavír, hudební notace, skladby,  20.-21. stol

358146 Žilka, Václav Veselé pískání - zdravé dýchání 1995
dechová cvičení, flétna, dechové orchestry, zobcová flétna, cvičebnice, školy, školy, hudební teorie, 

dětské písně, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5301530 100 pop solos for flute 2000 flétna, hudba pro dechové nástroje, hudební notace, 

5301197 101 popular songs : Flute 2009 příčná flétna, duety, hudební notace, partitury, 

5301032
64 českých a moravských písní

2010
české lidové písně, moravské lidové písně, zobcová flétna, dechové nástroje, hudební notace, drobné 

skladby, české lidové písně), moravské lidové písně, dua), úpravy, komorní hudba, písně, partitury, 20.-

21. století

5300414 Baroko pro zobcovou flétnu 2003 zobcová flétna, barokní hudba, duety, partitury, 

516184 Classic jazz for flute 2002 jazz, flétna, skladby, 

5301591 Die Hirtenflöte : Weihnachtslieder für Singstimme und Chorflöte 200- vánoční písně, koledy, partitury, 

419386 Duá starých majstrov pre sopránové zobcové flauty 1993 zobcová flétna, soprán, skladby, hudební notace, 

358374 Für den Solisten-Flöte 1983 školy, flétna, příručky, Německo, 20. stol., 

468498 Hrajeme na zobcovou flétnu II 1992 hudební nástroje, zobcová flétna, skladby, Schubert, Franz, Offenbach, Jacques, 

5301374 Hrajeme s kazetou 2 : koledy pro zobcové flétny 1992 koledy), úpravy, koledy, úpravy, partitury, 

357135 Italské renesanční skladby 1982
skladby, kvartety, flétna, zobcová flétna, sopránová zobcová flétna, altová flétna, tenor, renesanční, 

renesance

357753 Italské renesanční skladby 1985
skladby, kvartety, flétna, zobcová flétna, sopránová zobcová flétna, altová flétna, tenor, renesanční, 

renesance

5300985 Jazz ballads 16 famous jazz ballads 2011 jazz, flétna, evergreeny, úpravy, 

5301419 Klassik-Hits für Altblockflöte zusätzlich mit 2. Stimme = 2003 zobcová flétna, hra na zobcovou flétnu, 

5301420 Klassik-Hits für Sopranblockflöte zusätzlich mit 2. Stimme = 2003 zobcová flétna, hra na zobcovou flétnu, 

5301437 Koledníček : vánoční koledy pro zobcovou flétnu a klavír : klavírní doprovod /2016? koledy, lidové písně, zobcová flétna, klavír, partitury a hlasy, 

5301250 Kouzelná flétna 1 2014
filmové písně, hudební notace, akordy, flétna, filmové písně, populární písně, partitury pro sólový 

nástroj, partitury, 20.-21. století

5300920 Kouzelná vánoční flétna 2012 zobcová flétna, hudební doprovody, akordy, koledy, 

358018 Malá vánočí hudba 1990
vánoční hudba, instrumentální hudba, skladby, dřevěné dechové nástroje, dechové orchestry, flétna, 

klarinet, vánoční hudba, vánoční hudba, partitury a hlasy, 

5300473 Movie instrumental solos - flute 2003 filmová hudba, hudební notace, skladby, 

534753 Nejkrásnější české a moravské koledy 1997 lidové písně, koledy, zobcová flétna, kytara, zpěv, úpravy, zpěvníky, 

5301533 Playalong 20 - Easy pop hits - flute 2015 flétna, pop, hudba pro dechové nástroje, hudební notace, 

5301128 Répertoire. 1a Recorder : for music schools = Blockflöte : für Musikschulen = Flute a bec 1. ©1999 zobcová flétna, hudební notace, partitury, 

355030 Sammlung klassicher Stücke für Flöte mit Pianoforte 1945 duety, klavír, flétna, instrumentální hudba, klasicismus, 

5301087 Sborník písní v úpravě pro zobcové flétny 2. 1998 lidové písně, zobcová flétna, kytara, zpěv, úpravy, sborníky, písně, 

5300054 Sborník písní v úpravě pro zobcové flétny 2001? lidové písně, populární písně, zobcová flétna, kytara, zpěv, úpravy, sborníky, 

5300366 Sborník písní v úpravě pro zobcové flétny 2001? lidové písně, populární písně, zobcová flétna, kytara, zpěv, úpravy, sborníky, 

358366 Stará i nová česká hudba pro zobcové flétny 1986 zobcová flétna, drobné skladby, capriccia, duety, suity, bagately, pastorale, meditativní hudba 

5300033 Stará i nová česká hudba pro zobcové flétny 1986 zobcová flétna, drobné skladby, capriccia, duety, suity, bagately, pastorale, meditativní hudba 



355463 Stará i nová česká hudba pro zobcové flétny : I. neznámí autoři XV. a XVI. století : II. současní skladatelé 1975 drobné skladby, capriccia, duety, suity, bagately, pastorale, meditativní hudba, písně, partitury a hlasy, 

5300034 Tance ze 16. a 17. století pro sopr. zobc. flétnu a klavír 2000 drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, tance 

357348 Tänze der Barockzeit 1. 1977
tance, barokní hudba, flétna, zobcová flétna, air, allemandy, bourrée, couranty, gavoty, gigue, menuety, 

ronda, sarabandy, tamburína 

5300657 The big book of flute songs 200- flétna, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300687 The big book of horn songs 199- lesní roh, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300470 The trio & piano collection 1. 2003 zobcová flétna, klavír, hudební notace, skladby, 

SAXOFON
5301055 Cappellari, Andrea Anthology. Alto 2006 saxofon, alt, hudební notace, partitury, 

5301056 Cappellari, Andrea Anthology. Alto & E instruments 2. 2006 saxofon, alt, hudební notace, partitury, 

5301046 Cappellari, Andrea Anthology. Alto & E instruments 3. 2007 saxofon, alt, hudební notace, partitury, 

5301045 Cappellari, Andrea Anthology. Tenor 1. 2008 saxofon, tenor, hudební notace, partitury, 

5301040 Cappellari, Andrea Anthology. Tenor & B instruments 2. 2008 saxofon, tenor, hudební notace, partitury, 

5300146 Clapton, Eric Úžasná noc 1980
drobné skladby,   pěvecké sbory, saxofon, kytara, elektrická kytara, baskytara, varhany, klavír, bicí, 

úpravy, Spojené státy americké, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

5300255 Coltrane, John The Music of John Coltrane 1991 saxofonisté, hudební skladatelé, jazz, cool jazz, hard bop, Spojené státy americké, 60. léta 20. stol., 

5300640 Fishman, Greg Jazz saxophone etudes. 1. 2005 jazz, saxofon, etudy, skladby, hudební notace, 

5300417 Gruber, Rudolf Saxofonové etudy 2004 saxofon, etudy, partitury, 

5301062 Juchem, Dirk Alto Saxophone goes all time standards 2002 saxofon, alt, hudební notace, jazz, partitury pro sólový nástroj, 

5301061 Juchem, Dirk Pop ballads 2009 balady, saxofon, zpěv, alt, hudební notace, partitury, 

5300416 Liebman, Dave Technika hry na saxofon 2003 saxofon, technika hry, hra na hudební nástroje, cviky, školy, 

5300957 Niehaus, Lennie 10 jazz sketches. 1. 2001 jazz, skladby, úpravy, 

5300958 Niehaus, Lennie 10 jazz sketches. 2. 2002 jazz, skladby, úpravy, 

5300959 Niehaus, Lennie 10 jazz sketches. 3. 2004 jazz, skladby, úpravy, 

5301338 Sparke, Philip Classical solos for alto saxophone : 2011 saxofon, hra na saxofon, hudba pro dechové nástroje, partitury, 

5301339 Sparke, Philip Classical solos for tenor saxophone : 2011 saxofon, hra na saxofon, hudba pro dechové nástroje, partitury, 

5301531 100 pop solos for saxophone 2000 saxofon, hudba pro dechové nástroje, hudební notace, 

5301198 101 popular songs : Alto sax 2009 altsaxofon, saxofon, duety, hudební notace, partitury, 

503735 20 jazz greats 2001 alt, saxofon, jazz, hudební notace, skladby, úpravy, 

503740 Absolute beginners alto saxophone 1999 alt, saxofon, školy, hudební notace, školy, 

5300654 Ballads : playalong solos for alto sax 199- saxofon

5301417 Baroque play-along : for alto saxophone 2008 saxofon, hra na saxofon, partitury pro sólový nástroj, 

5300984 Jazz ballads 16 famous jazz ballads : alto saxophone : altasaxophon /2009 jazz, 

5301529 More 100 pop solos for saxophone 2004 saxofon, hudba pro dechové nástroje, hudební notace, 

5301544 Smooth jazz 2018 hudba pro dechové nástroje, jazz, úpravy, partitury, 

5300655 The big book of alto sax songs 200- saxofon, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300658 The big book of tenor sax songs 200- saxofon, hudební notace, skladby, úpravy, 



TRUBKA / KORNET
5300145 Arban, J.B. Sto elementárních etud pro trubku 1. 1972 trubka, etudy, 

5300232 Armstrong, Louis The Louis Armstrong collection 2007? jazz, trubka, výběry, Spojené státy americké, 

5300336 Baker, Chet The Chet Baker collection 2002? jazz, trubka, hudební notace, skladby, 

5300303 Bay, William Mel Bay's complete jazz trumpet book 1996 jazz, blues, swing, trubka, hra, artikulace a frázování, hudební improvizace, cvičení, školy, ragtime, 

5300427 Císař, Miroslav Písně a tance z celého světa 2001 tance, trubka, lesní roh, písně, partitury, 

5300334 Davis, Miles Kind of blue 2000? blues, jazz, trubka, hudební notace, skladby, 

5301427 Dechert, Gernot Funk & soul power live! : 2006 soul, trubka, partitury pro sólový nástroj, 

5301030 Duda, Petr 1963- 60 vybraných etud 2007-2010
etudy, instrumentální hudba, lovecká hudba, trubka, dechové nástroje, drobné skladby, hudební notace, 

hudba pro dechové nástroje, alba skladeb, 

5300786 Juchem, Dirk Jazzy Classix : 2003 trubka, jazz, pop, klavír, hudební doprovody, akordy, skladby, 

5300787 Juchem, Dirk Jazzy Christmas 2003 trubka, klavír, hudební doprovody, vánoční hudba, hudební notace, písně, 

351657 Kolář, Jaroslav Jazzová škola rytmu 1956 kornet, trubka, křídlovka, stupnice, cvičení, školy, výuka, 

355624 Krčma, Michal Škola hry na trubku 1. 1977 školy, školy, cvičení, trubka, trubka, příručky, 20. stol.,, Česko ,

355623 Krčma, Michal Škola hry na trubku 2. 1977 školy, školy, cvičení, trubka, trubka, příručky, 20. stol.,, Česko ,

353969 Laurent, René Etudy pro trubku 1965 etudy, cvičení, školy, trubka, 

5300705 Mangione, Chuck The Chuck Mangione collection 199- hudebníci, křídlovka, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, úpravy, 

5300228 Novák, Lubomír Nátisková a technická cvičení pro trubku 1993
školy, cvičení, trubka, cvičebnice, školy, školy, hudební notace, technika hry, příručky, 20. stol., 

začátečníci,, Česko ,

5300314 Schifrin, Lalo Mission: Impossible theme (brass quintet) 1999 žesťové nástroje, kvintety, skladby, televize, seriály, úpravy, 

358387 Für den Solisten-Trompete 1982 školy, trubka, příručky, Německo, 20. stol., 

5301436 Koledníček : vánoční koledy pro trubku a klavír / 2016? koledy, lidové písně, partitury a hlasy, 

5300661 The big book of trumpet songs 200- trubka, hudební notace, skladby, úpravy, 

5301234 Trampská abeceda : 1. 2001 trampské písně, akordy, zpěvníky, 

5301237 Trampská abeceda : 2. 2003 trampské písně, akordy, zpěvníky, 

5300849 Trampské písně 1920-1939 2010 trampské písně 

352566 Trubka a klavír 1960 trubka, klavír, drobné skladby, 20. stol., písně, 

5301413 Trumpet advanced lip flexibilities / 1980 trubka, partitury pro sólový nástroj, 

TROMBON / POZOUN
357400 Hejda, Miloslav Přípravná škola hry na snižcový tenorový pozoun 1982 cvičení, technika hry, trombon, trombon, školy, tenor, školy, cvičebnice, 20. stol.,, Česko ,

357678 Ušák, Jaroslav Škola hry na snižcový pozoun 1. 1985 cvičení, školy, trombon, dechové orchestry, školy, školy, hudební teorie, technika hry, 20. stol.,, Česko ,

354156 Ušák, Jaroslav Škola pozounové techniky 1. 1967 trombon, školy, instrumentální hudba, cvičení, 20. stol., 

5300350 James Bond 007 collection 2001? filmová hudba, trombon, hudební notace, písně, 

5300308 Jazz & blues 2007? trombon, jazz, swing, blues, skladby, ragtime, úpravy, 

5300659 The big book of trombone songs 200- trombon, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300333 The definitive jazz collection 1991 trombon, jazz, hudební notace, skladby, 



TUBA
5300324 Canadian brass The Canadian brass book of intermediate tuba solos 1992 vážná hudba, folk, tuba, hudební notace, skladby, školy, 

357497 Hoza, Václav Škola hry na tubu F a B 1982 školy, tuba, školy, cvičení, školy, hra na hudební nástroje, technika hry, 20. stol.,, Česko ,

5300337 Movie favorites - Tuba 1996 tuba, orchestry, filmová hudba, melodie, 

HOUSLE
357976 Albinoni, Tomaso Giovanni Sonate a moll 1988 sonáty, instrumentální hudba, skladby, housle, basso continuo 

358437 Albinoni, Tomaso Giovanni Sonate a moll 1965 sonáty, instrumentální hudba, skladby, housle, basso continuo 

358700 Albrecht, Alexander Trio pre dvoje huslí a violu 1985 skladby, tria, housle, viola 

351323 Bach, Johann Sebastian Album für Violine 1932 housle, varhany, drobné skladby, výběry, suity, adagia, sarabandy, romance, air, 

357324 Bach, Johann Sebastian Klassische Stücke 1. 1980 drobné skladby, suity, sonáty, opery, koncerty, sarabandy, bourrée, housle, klavír 

355209 Bach, Johann Sebastian Sechs Sonaten 1920 sonáty, housle, klavír, barokní hudba, suity, violoncello 

355210 Bach, Johann Sebastian Sechs Sonaten 1920 sonáty, housle, klavír, barokní hudba, suity, violoncello 

357331 Bach, Johann Sebastian Sonaten und Partiten für Violine solo 1961 sonáty, partity, housle, barokní hudba 

5301422 Barber, Barbara Solos for young violinists. Violin part and piano part Volume 3, 1997 hudba pro klavír, hudba pro housle, partitury, 

355266 Beethoven, Ludwig van Romanzen 1970 romance, housle, klavír, klasicismus 

350855 Beethoven, Ludwig van Schottische Lieder 1890 zpěv, housle, violoncello, klavír, písně, 

355317 Beethoven, Ludwig van Sonaten für Klavier und Violine 1. 1930 sonáty, housle, klavír, klasicismus 

355175 Beethoven, Ludwig van Sonaten für Klavier und Violine 2. 1930 sonáty, housle, klavír, klasicismus 

350625 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350626 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350627 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350851 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350861 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350862 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350863 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350864 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

350624 Beethoven, Ludwig van Streichquartette 1945 kvartety, hudba pro housle, klasicismus, housle, viola, violoncello 

355280 Beethoven, Ludwig van Violinkonzert 1927 koncerty, housle, klavír 

352231 Beran, Josef Houslová dueta starých mistrů 1958 výběry, housle, duety, 

355297 Bériot, Charles Auguste de Mélodies Italiennes 1920 housle, klavír, opery, úpravy, partitury a hlasy, 

355293 Bériot, Charles Auguste de Violin-Konzert Nr. 2 1922 koncerty, housle, klavír, romantismus 

355296 Bériot, Charles Auguste de Violin-Konzert Nr. 3 1922 koncerty, housle, klavír, romantismus 

355295 Bériot, Charles Auguste de Violin-Konzert Nr. 4 1922 koncerty, housle, klavír, romantismus 

355294 Bériot, Charles Auguste de Violin-Konzert Nr. 9 1922 koncerty, housle, klavír, romantismus 

357883 Binge, Ronald Alžbětinská serenáda 1967 serenády, drobné skladby, skladby, housle, klavír, instrumentální hudba, 20. stol., partitury, 



350183 Bizet, Georges Carmen : 1921 hudba, opera, opery, libreta, housle, klavír, hry se zpěvy, francouzská

350353 Bizet, Georges Carmen : 1921 hudba, opera, opery, libreta, housle, klavír, hry se zpěvy, francouzská

350460 Blodek, Vilém Andante cantabile 1911 housle, hoboj, flétna, violoncello, klarinet, klavír 

5300707 Bolling, Claude Suite for violin and jazz piano 1980 jazz, housle, klavír, baskytara, bicí, suity, úpravy, partitury a hlasy, 

356715 Borodin, Aleksandr Porfir'jevičQuartett 1900 kvartety, housle, viola, violoncello, Německo, partitury, 

354041 Brahms, Johannes Quintett f moll 1932 kvintety, housle, viola, violoncello, romantismus 

350348 Brahms, Johannes Ungarische Tänze 1934 tance, romantismus, housle, klavír 

5300439 Bublová, Eva Houslová knížka pro radost 1, aneb, Začínáme ve 3. poloze 1. 2009 housle, hudební notace, skladby, 

5301020 Cappellari, Andrea Anthology. Violin 1. 2008 housle, drobné skladby, hudební notace, 

5301047 Cappellari, Andrea Anthology. Violin 1. 2008 housle, drobné skladby, hudební notace, 

357325 Corelli, Arcangelo Sechs Sonaten 1979 sonáty, housle, klavír 

5300154 Čajkovskij, Petr Il'jič 3 quatuors cca 1900 kvartety, housle, violoncello, romantismus, Rusko

5300155 Čajkovskij, Petr Il'jič 3 quatuors cca 1900 kvartety, housle, violoncello, romantismus, Rusko

358103 Čermák, Jan Houslová přípravka a škola pro začátečníky 1988
hudba pro housle, školy, školy, školy, cvičebnice, cvičení, housle, technika hry, tónina, dětské písně, 

začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

357322 Dancla, Charles Duos faciles et progressifs 1979 skladby, duety, housle, partitury a hlasy, Francie ,

357294 Dancla, Charles Etüden 1979 etudy, housle, etudy, hudební doprovody, klavír, studie, partitury, 

350775 Dvořák, Antonín Houslový koncert 1955 koncerty, hudba pro housle, housle, orchestry, klavír 

350795 Dvořák, Antonín Houslový koncert 1955 koncerty, hudba pro housle, housle, orchestry, klavír 

351697 Dvořák, Antonín Maličkosti 1957 bagately, bagately, housle, viola, harmonium, komorní hudba, romantismus 

358690 Dvořák, Antonín Romantické kusy 1985 skladby, housle, klavír, romantismus, romantika

351878 Eben, Petr Sonatina semplice 1958 housle, flétna, klavír, dvouručně, 20. stol., 

5301541 Einaudi, Ludovico Ludovico Einaudi : the violin collection 2017 housle, hudba pro housle, 

353893 Feld, Jindřich 50 lidových písní 1966 lidové písně, koledy, zpěv, housle, hudební sbírky 

356242 Feld, Jindřich 50 lidových písní a koled 1977 lidové písně, koledy, housle, duety, 20. stol., partitury, Česko ,

5300147 Fibich, Zdeněk Koncertní polonéza pro housle s průvodem piana 1922 polonézy, housle, klavír 

5300159 Fiorillo, Federigo 36 Etudes ou Caprices 1928 housle 

355359 Franck, César Sonate A dur 1950 sonáty, housle, klavír 

350983 Gluck, Christoph Willibald Sechs Trios für 2 Violinen, Violoncell und Pianoforte (1746) Nr. 6 in F dur /1900 sonáty, tria, housle, violoncello, klavír, klasicismus 

350985 Gluck, Christoph Willibald Sechs Trios für 2 Violinen, Violoncell und Pianoforte (1746) Nr. 6 in F dur /1900 sonáty, tria, housle, violoncello, klavír, klasicismus 

350986 Gluck, Christoph Willibald Sechs Trios für 2 Violinen, Violoncell und Pianoforte (1746) Nr. 6 in F dur /1900 sonáty, tria, housle, violoncello, klavír, klasicismus 

350987 Gluck, Christoph Willibald Sechs Trios für 2 Violinen, Violoncell und Pianoforte (1746) Nr. 6 in F dur /1900 sonáty, tria, housle, violoncello, klavír, klasicismus 

352019 Gluck, Christoph Willibald Sechs Trios für 2 Violinen, Violoncell und Pianoforte (1746) Nr. 6 in F dur /1900 sonáty, tria, housle, violoncello, klavír, klasicismus 

352020 Gluck, Christoph Willibald Sechs Trios für 2 Violinen, Violoncell und Pianoforte (1746) Nr. 6 in F dur /1900 sonáty, tria, housle, violoncello, klavír, klasicismus 

5301009 Gola, Zdeněk 60 osmitaktových etud pro housle Prstová technika / 2. 1995 etudy, housle, skladby, hudební notace, etudy, etudy, partitury pro sólový nástroj, 20. stol.

5300645 Grappelli, Stéphane Stephane Grappelli 200- houslisté, housle, skladby, hudební notace, 

357295 Grieg, Edvard Ausgewählte Lieder 1959 skladby, housle, klavír, instrumentální hudba, 20. stol., Norsko, písně, partitury a hlasy, 



357314 Händel, Georg Friedrich Concerto grosso 1978 koncerty, orchestry, smyčcové nástroje, housle, viola, violoncello, kontrabas, cembalo 

5300455 Havas, Kató 12 lekcí Nového přístupu k houslové hře 1997 housle, cvičení, hudební notace, 

5300440 Havas, Kató Nový přístup k houslové hře 1997 housle, technika hry, školy, 

351039 Haydn, Joseph 12 leichte Streichtrios 1. 1920 smyčcová tria, tria, klasicismus, Rakousko

350989 Haydn, Joseph 12 leichte Streichtrios 2. 1920 smyčcová tria, housle, violoncello, tria, klasicismus, Rakousko

352598 Haydn, Joseph Berühmte Quartette 1936 klasicismus, smyčcové kvartety, kvartety, viola, housle, violoncello 

352599 Haydn, Joseph Berühmte Quartette 1936 klasicismus, smyčcové kvartety, kvartety, viola, housle, violoncello 

352600 Haydn, Joseph Berühmte Quartette 1936 klasicismus, smyčcové kvartety, kvartety, viola, housle, violoncello 

352601 Haydn, Joseph Berühmte Quartette 1936 klasicismus, smyčcové kvartety, kvartety, viola, housle, violoncello 

352603 Haydn, Joseph Berühmte Quartette 1936 klasicismus, smyčcové kvartety, kvartety, viola, housle, violoncello 

352604 Haydn, Joseph Berühmte Quartette 1936 klasicismus, smyčcové kvartety, kvartety, viola, housle, violoncello 

352605 Haydn, Joseph Berühmte Quartette 1936 klasicismus, smyčcové kvartety, kvartety, viola, housle, violoncello 

355284 Haydn, Joseph Meister für die Jugend 1950 skladby, drobné skladby, housle, klavír, začátečníci

5301463 Hirzel, Petra Manon Swinging strings / 2002 housle, hra na housle, partitury pro sólový nástroj, 

355208 Hoffmeister, Franz Anton Etüden für Viola 1921 etudy, housle, Německo, 

350476 Janáček, Leoš II. smyčcový kvartet 1949 kvartety, housle, viola, violoncello, 20. stol., 

350281 Janáček, Leoš Sonata 1922 sonáty, housle, klavír, 20. stol., 

357326 Jan'šinov, Aleksej Ivanovič Concertino 1980 concertina, housle, klavír 

357292 Kabalevskij, Dmitrij Borisovič Albumstücke 1980
drobné skladby, skladby, housle, klavír, duety, hudba pro housle, hudba pro klavír, hudební doprovody, 

pochody, polky, valčíky, tance, etudy, scherza, partitury a hlasy, alba skladeb, 

353004 Kalabis, Viktor Koncert pro housle a orchestr 1961 koncerty, orchestrální hudba, housle, klavír, 20. stol., klavírní výtahy, 

355264 Kalivoda, Jan Křtitel Václav Duos für Violine und Viola 1920 duety, dua, housle, viola, Německo, partitury a hlasy, 

357608 Kořínek, Viliam Husľová škola 3. 1985 housle, školy, 20. stol.,, Československo ,

357609 Kořínek, Viliam Husľová škola I. zošit 1983 housle, školy, 20. stol.,, Československo ,

357386 Kořínek, Viliam Spievajte, husličky 1982 slovenské lidové písně, duety, lidové písně, housle, zpěv, písňové texty, 20. stol., Slovensko, partitury, 

356785 Krejčí, Iša Smyčcový kvartet č. IV 1970 kvartety, housle, viola, violoncello, smyčcové kvartety, 20. stol., partitury, Česko ,

352050 Kreutzer, Rodolphe Album von Violin Duetten 1900 housle, duety, výběry, 

5301494 Krůček, Václav Škola houslových etud. Sešit 1, I. poloha  = Etüdenschule für die Violine I.Sešit 1, 2004
hra na housle, školy, partitury pro sólový nástroj, metodické příručky, učebnice hudebních škol, 20.-21. 

století

5301496 Krůček, Václav Škola houslových etud. Sešit 3, Hra v polohách  = Etüdenschule für die Violine. Heft 3, LagenspielSešit 3, 2005 etudy, hra na housle, školy, partitury pro sólový nástroj, učebnice hudebních škol, 20.-21. století

5301497 Krůček, Václav Škola houslových etud. Sešit 4, Hra v polohách  = Etüdenschule für die Violine. Heft 4, LagenspielSešit 4, 2005 etudy, hra na housle, školy, učebnice hudebních škol, partitury pro sólový nástroj, 20.-21. století

350431 Lanner, Joseph Berühmte Walzer 1934 tance, valčíky, housle, klavír, rakouské

5300143 Lukšů, Jiří Housle v country & bluegrassu 2004 hudební nástroje, housle, country music, bluegrass, školy, technika hry, akordy, stupnice, cvičení, 

5300164 Mačavariani, A. Koncert dlja skripki s orkestrom 1955 koncerty, housle, orchestry, klavír, úpravy, 20. stol., 

351695 Martinů, Bohuslav Otvírání studánek 1957 kantáty, zpěv, pěvecké sbory, housle, viola, klavír, 20. stol., partitury, 

352772 Martinů, Bohuslav Petrklíč 1960 písňové cykly, duety, zpěv, housle, 20. stol., realismus,, Čechy ,

356186 Martinů, Bohuslav V. smyčcový kvartet 1959 kvartety, smyčcové kvartety, housle, viola, violoncello 



5300087 Mayes, Susan Učíme se hrát na housle 2001 hudební nástroje, housle, školy, technika hry, akordy, stupnice, cvičení, 

355260 Mazas, F. Duette 1959 duety, housle, viola 

355282 Mendelssohn-Bartholdy, Felix Violinkonzert 1927 koncerty, housle, klavír 

5300453 Micka, Josef Ladislav Škola hry na housle 1. 2005 housle, školy, skladby, hudební notace, cvičení, 

5300452 Micka, Josef Ladislav Škola hry na housle 2. 2004 housle, školy, skladby, hudební notace, cvičení, 

358766 Micka, Josef Ladislav Vyšší škola hry na housle 1985 housle, školy, cvičení, školy, písňové texty, 20. stol., partitury a hlasy, Československo ,

357972 Mozart, Wolfgang Amadeus Eine kleine Nachtmusik 1986 serenády, housle, klavír, úpravy

354440 Mozart, Wolfgang Amadeus Eine kleine Nachtmusik 1940 koncerty, kvartety, smyčcové nástroje, housle, viola, violoncello, klasicismus 

355242 Mozart, Wolfgang Amadeus Musik für 3 Violinen Adagio, Menuett, Rondo / 1930 skladby, tria, housle, adagia, menuety, ronda, klasicismus 

355314 Mozart, Wolfgang Amadeus Violinkonzert 1910 koncerty, housle, klavír, klasicismus 

352456 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin-Konzert 1910 koncerty, housle, klavír, klasicismus 

355262 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin-Konzert 1921 koncerty, housle, klavír, instrumentální hudba, klasicismus 

355263 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin-Konzert 1921 koncerty, housle, klavír, instrumentální hudba, klasicismus 

355265 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin-Konzert 1921 koncerty, housle, klavír, instrumentální hudba, klasicismus 

355261 Mozart, Wolfgang Amadeus Zweites Konzert 1921 koncerty, housle, klavír, instrumentální hudba, klasicismus 

351146 Mozart, Wolfgang Amadeus Zwölf Duette 1921 housle, viola, duety, klasicismus, rakouské

355241 Mozart, Wolfgang Amadeus Zwölf leichte Duos 1941 duety, housle, klasicismus 

355206 Paganini, Niccolo Berühmte Kompositionen 1948 housle, klavír 

352161 Paganini, Niccolo Konzert Nr. 1, op. 6 1948 housle, klavír 

355205 Paganini, Niccolo Konzert Nr. 1, op. 6 1948 housle, klavír 

355412 Pleyel, Ignace Grands Duos 1920 duety, housle, viola 

355292 Pleyel, Ignaz Sechs kleine Duos 1920 duety, housle 

352450 Prokof'jev, Sergej Sergejevič Sonate für Violine und Klavier 1949 sonáty, housle, klavír, instrumentální hudba 

352277 Purcell, Henry Triosonaten Sonata g moll / 1956 sonáty, triové sonáty, housle, violoncello, barokní hudba, Anglie

352278 Purcell, Henry Triosonaten Sonata g moll / 1956 sonáty, triové sonáty, housle, violoncello, barokní hudba, Anglie

354244 Raff, J. 3 Stücke für Violine Kavatine, Reverie, Legende / 1911 drobné skladby, housle, klavír, výběry, 

355313 Raff, J. Stücke für Violine Kavatine / 1930 skladby, housle, klavír, partitury a hlasy, Francie ,

355180 Rieding, Oskar Koncert h moll 1971 koncerty, housle, klavír, partitury a hlasy, 

5301604 Rode, Pierre 24 caprices : 24 capricen : in form of etudes for violin alone, in all 24 keys = in Etüdenform für Violine allein, in allen 24 Tonarten = en forme d'etudes pour violon 2008 housle, hudba pro smyčcové nástroje, partitury pro sólový nástroj, 

357973 Rovelli, Pietro Zwölf Capricen 1982 capriccia, drobné skladby, instrumentální hudba, skladby, housle, cvičení, technika hry 

357323 Saint-Saëns, Camille Havanaise 1979 skladby, orchestrální hudba, housle, klavír 

351790 Sarasate, Pablo de Zigeunerweisen 1930 housle, klavír, dvouručně 

355319 Sarasate, Pablo de Zigeunerweisen 1930 housle, klavír, dvouručně 

355310 Seitz, Friedrich Konzert D dur 1970 koncerty, housle, klavír, školní

358147 Schradieck, Henry Škola houslové techniky 1992 cvičení, housle, školy, hudba pro housle, technika hry, školy, cvičebnice, příručky

358148 Schradieck, Henry Škola houslové techniky 1992 cvičení, housle, školy, hudba pro housle, technika hry, školy, cvičebnice, příručky



351373 Schubert, Franz Quartette 1921 kvartety, smyčcové kvartety, housle, romantismus, viola, violoncello, Německo

351374 Schubert, Franz Quartette 1921 kvartety, smyčcové kvartety, housle, romantismus, viola, violoncello, Německo

351375 Schubert, Franz Quartette 1921 kvartety, smyčcové kvartety, housle, romantismus, viola, violoncello, Německo

351376 Schubert, Franz Quartette 1921 kvartety, smyčcové kvartety, housle, romantismus, viola, violoncello, Německo

5300149 Sitt, Hans Drei kleine leichte Duette 1934 duety, housle, instrumentální hudba, Německo

351756 Smetana, Bedřich Album melodií Úryvky ze Smetanových oper / 5. 1919 opery, hry se zpěvy, housle, romantismus, úpravy

358215 Smetana, Bedřich Vltava 1921
symfonická hudba, básně, instrumentální hudba, skladby, výběry, tance, housle, klavír, Maďarsko, 

úpravy, Německo, Rakousko, Španělsko, Maďarsko, partitury, Česko ,

5300148 Stamic, Karel Konzert D Dur 1937 hudba, klasicismus, koncerty, housle, orchestry 

352548 Suk, Josef Radúz a Mahulena 1959 hudba, housle, klavír, pohádky, Zeyer, Julius, 

355303 Svendsen, Joh.S Romanze für Violine 1965 romance, housle 

420843 Ševčík, Otakar Houslová škola pro začátečníky 1901 housle, cvičení, technika hry, hudební teorie, školy, školy, začátečníci, 

357291 Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič Albumstücke 1978 drobné skladby, housle, klavír, pochody, tance, elegie, romance, partitury a hlasy, alba skladeb, 

351884 Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič Koncert dlja skripki s orkestrom, Op. 99 1956 koncerty, housle, orchestry, klavír, dvouručně, úpravy, 20. stol., 

357327 Tartini, Giuseppe Teufelstriller 1976 sonáty, housle, klavír, partitury a hlasy, Itálie ,

355315 Tartini, Giuseppe Teufelstriller Sonate 1930 sonáty, housle, klavír, partitury, 

358446 Telemann, Georg Philipp Sechs Sonatinen 1986 sonatiny, housle, cembalo, klavír 

357296 Telemann, Georg Philipp Sechs Sonatinen 1977 sonatiny, housle, violoncello, cembalo, klavír 

357313 Telemann, Georg Philipp Sonate G dur 1978 sonáty, housle, viola, viola da gamba, cembalo 

355291 Vieuxtemps, Henry Grand Concerto 1930 koncerty, housle, klavír 

355328 Viotti, G.B. Violin-Konzert Nr. 23 1930 koncerty, housle, klavír, instrumentální hudba 

355267 Viotti, G.B. Violin-Konzert Nr. 23 für Violine und Klavier 1930 koncerty, housle, klavír, instrumentální hudba 

357290 Vivaldi, Antonio Concerto B dur 1978 koncerty, hudba pro housle, smyčcové nástroje, housle, viola, basso continuo 

352365 Vivaldi, Antonio Koncert h-moll 1953 koncerty, smyčcové nástroje, housle, barokní hudba,, Itálie ,

357974 Vivaldi, Antonio Konzert d moll 1988 koncerty, instrumentální hudba, skladby, housle, klavír 

358449 Vivaldi, Antonio Konzert d moll 1982 instrumentální hudba, skladby, koncerty, housle, klavír 

358447 Vivaldi, Antonio Konzert E-Dur 1982 housle, klavír, koncerty, barokní hudba 

357293 Vivaldi, Antonio Violinkonzert d moll 1978 koncerty, hudba pro housle, smyčcové nástroje, housle, klavír 

358211 Wagner, Richard Kammermusik-Album 1. 1914 instrumentální hudba, skladby, housle, viola, violoncello, komorní hudba, hudba 

355542 Weber, Carl Maria von Grand Duo concertant 1920 duety, koncertantní skladby, koncerty, housle, klavír 

357328 Wieniawski, Henryk Adagio élégiaque 1980 skladby, polonézy, housle, klavír 

5300611 100 solos violin : 1994 hudební notace, housle, tradicionály, písně, 

5300280 300 fiddle tunes 2007? housle, americké, spirituály, country music, lidové písně, folkové písně, tance, skladby, výběry, 

357651 Drobné skladby evropských mistrů pro housle a violoncello upravil Bohumil Jícha1984
drobné skladby, skladby, violoncello, housle, tance, gavoty, polonézy, balety, rigaudon, siciliany, 

menuety, air, gigue, sarabandy, árie 

5300648 Easy baroque duets for violin 1984 housle, duety, hudební notace, skladby, úpravy, 

353026 Houslové duetá starých majstrov 1961 duety, housle, instrumentální hudba, 



5301344 Chart hits for beginners (Violin Play-Along Volume 51) 2015 housle, hudba pro housle, partitury, 

5301411 Christmas pop for violin : 2007 housle, hudební notace, partitury pro sólový nástroj, 

358441 Klassische Stücke für Viola mit Klavierbegleitung 1983 housle, klavír, dvouručně 

352580 Malá sóla 2 (kleine Vortragsstücke 2 : violino e piano) 1960 výběry, housle, klavír, instrumentální hudba, 

353020 Malá sóla 3 1961 romance, polky, nokturna, housle, klavír, instrumentální hudba, písně, 

5301345 Movie themes 2012 housle, hudba pro housle, filmová hudba, úpravy, partitury, 

5301412 Pop for violin : 12 Pop-Hits zusätzlich mit 2. Stimme 2006 housle, hudební notace, populární písně, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

358071 Sborník houslových skladeb 1990 drobné skladby, hudba pro housle, skladby, housle, klavír, sborníky, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

352588 Skladby pro dvoje housle 1960 výběry, duety, menuety, housle, instrumentální hudba, písně, 

357702 Škola prednesu  violino e pianoforte 1985 přednesové skladby, skladby, housle, klavír, přednesové skladby, školy 

5301543 The violin collection 2007 housle, hudba pro housle, 

355327 Vánoční koledy 1973 duety, koledy, vánoční hudba, housle, 20. stol., písně, písně, partitury, Česko ,

5301343 Wedding classics 2009 housle, hudba pro housle, svatební písně, partitury, 

VIOLONCELLO
355316 Beethoven, Ludwig van Duo für Viola und Violoncello 1912 duety, violoncello, viola, klasicismus 

355413 Beethoven, Ludwig van Duos 1920 duety, violoncello, viola 

357315 Boccherini, Luigi Sonate A dur 1982 sonáty, violoncello, klavír 

5300454 Cofalik, Antoni Zoo 2006 housle, klavír, hudební notace, skladby, 

355259 Dotzauer, Justus Johann Etüden für Violoncello solo Heft I 1965 etudy, violoncello, výběry, Německo, 

355973 Dotzauer, Justus Johann Etudy pro violončelo 1. 1980 violoncello, etudy, cvičení, školy, smyčcové nástroje, výběry, začátečníci, 

357316 Franchomme, Auguste Capricien 1980 capriccia, drobné skladby, violoncello, partitury a hlasy, partitury pro sólový nástroj, 

355174 Goltermann, Georg Konzert 1930 koncerty, violoncello, klavír, orchestry, instrumentální hudba, partitury a hlasy, klavírní výtahy, 

355515 Sádlo-Páv, Pravoslav Stupnice 1. 1975 stupnice, violoncello, akordy, tónina, cvičení, školy, příručky, 20. stol.,, Česko ,

357319 Schubert, Franz Sonate 1982 sonáty, violoncello, klavír 

358077
Škampa, Mirko Škola hry na violoncello pro děti

1990
školy, školy, cvičebnice, violoncello, hudební rytmus, hudební sluch, cvičení, technika hry, hudební 

teorie, hra na hudební nástroje, hudební notace, dětské písně, školy, začátečníci, 20. stol., písně, Česko ,

357312 Telemann, Georg Philipp Sonate a moll 1981 sonáty, viola da gamba, violoncello, basso continuo 

358448 Vivaldi, Antonio Sechs Sonaten 1985 sonáty, violoncello, klavír, cembalo, varhany 

5300468 Pop trios for all 2008 hudební notace, violoncello, skladby, 

5300469 Quartets for all - cello bass 1975 hudební notace, violoncello, skladby, 

5300631 The cello soloist concert pieces for viloncello & piano 2001 violoncello, klavír, skladby, hudební notace, 

VIOLA
355239 Campagnoli, Bartolomeo 41 caprices 1930 capriccia, cvičení, drobné skladby, viola, partitury a hlasy, 

356729 Čajkovskij, Petr Il'jič Streichquartett Nr. 1 D dur 1963 kvartety, viola, violoncello 

355311 Dont, Jacob Etüden und Capricen 1930 etudy, capriccia, housle, partitury a hlasy, partitury pro sólový nástroj, 



354340 Mozart, Wolfgang Amadeus Zehn berühmte Streichquartette 18--? kvartety, smyčcové nástroje, viola, violoncello, housle, smyčcové nástroje 

5301603 Rode, Pierre 24 Capricien : in Etüdenform (in den 24 Tonarten) : für Viola solo = in form of etudes (in all 24 keys) : for viola solo = en forme d'etudes (dans les 24 tons de la 2002 viola, hudba pro smyčcové nástroje, partitury pro sólový nástroj, 

355275 Stamic, Karel Konzert 1956 koncerty, viola, orchestry, klavír, instrumentální hudba, klarinet 

5301245 Classic hits for violin and viola 2013 hudební notace, viola, housle, dua, partitury, 

5300660 The big book of viola songs 200- viola, hudební notace, skladby, úpravy, 



5300172 ABBA ABBA gold 2006?  klavír, zpěv, kytara, výběry, Švédsko, 

5301480 ABBA ABBA smash hits. Volume one /2004 klavír, zpěv, partitury pro sólový nástroj, 

5301481 ABBA ABBA smash hits. Volume one /2005 klavír, zpěv, partitury pro sólový nástroj, 

357082 ABBA Super trouper 1981 skladby, klavír, 20. stol., Švédsko, partitury a hlasy, 

5301465 Adele Adele 2012 populární písně, zpěv, zpěvníky, 

5300835 Adele Adele 19 2012? zpěvačky, kytara, klavír, skladby, 

5301199 Adele Adele 25 : 2015 kytara, klavír, zpěv, skladby, hudební notace, partitury, 

5301534 Adele Adele for piano solo 2012

5301101 Adele Skyfall / 2012 hudební notace, zpěv, filmová hudba, klavír, kytara, 

355183 Andrejs, Jaroslav Lidové písně 1972 lidové písně, koledy, zpěv, klavír, Podkrkonoší, 20. stol., písně, Čechy, Česko ,

5301588 Armstrong, Louis The Louis Armstrong songbook 2014 klavír, vokální hudba, úpravy, hudba pro klavír, partitury, 

350474 Axman, Emil Věnec písní z moravského Slovácka střední hlas a klavír / 1. 1948 zpěv, klavír, lidové písně, Morava, písně, Slovácko, Slovácko ,

353714 Aznavour, Charles Pod střechami Paříže 1964 šansony, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Francie ,

5301158 Babouci Babouci : 2010? zpěv, dechová hudba, lidová hudba, hudební notace, zpěvníky, 

5300222 Baez, Joan The Joan Baez songbook 2006? písničkářky, zpěvačky, folk, country music, Spojené státy americké, 

5300514 Bacharach, Burt Burt Bacharach anthology 1989 klavíristé, hudební skladatelé, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, antologie, 

5300205 Barickman, Christopher Anglické písničky pro děti 2007 zpěv, kytara, akordy, písňové texty, angličtina, písně, partitury a hlasy, 

5300720 Barickman, Christopher Country písničky se slovíčky, gramatikou a CD 2011 country music, angličtina, mluvnice, hudební notace, písně, 

5300954 Bárta, Václav Uspávanky 2007 ukolébavky, pohádky, písně, 

354647 Bartoš, František Národní písně moravské 1889 lidové písně, moravské lidové písně, hudební sbírky, studie, počátky, 

353782 Bažant, Jiří Starci na chmelu 1964 muzikály, zpěv, klavír, 60. léta 20. stol., 20. stol., písně, Československo ,

5300070 Beatles The Beatles 1982  60. léta 20. stol., Velká Británie, 

5301073 Beatles The Beatles. 1. 2009  Velká Británie, 

5301074 Beatles The Beatles. 2. 2009  Velká Británie, 

5301075 Beatles Zahrajte si - the Beatles 2012  populární písně, Velká Británie, zpěvníky, partitury, 

5301210 Berlin, Irving Anthology : 2009 blues, hudební skladatelé, zpěv, klavír, kytara, hudební notace, skladby, Spojené státy americké

5301473 Berlin, Irving Irving Berlin : 2009 klavír, kytara, zpěv, partitury pro sólový nástroj, 

5301202 Bernstein, Leonard Bernstein theatre songs 2010
divadelní písně, muzikály, zpěv, duety, hudební notace, klavír, divadelní písně, divadelní písně, muzikály, 

partitury, 20. stol.

5301456 Bernstein, Leonard West side story / 2015 muzikály, klavírní výtahy, 20. století

357360 Bertalotti, Angelo Michele 50 Zweistimmige Chor-Solfeggien 1973 zpěv, duety, cvičení, technika hry, pěvecká technika, cvičebnice,, Itálie ,

357361 Bertalotti, Angelo Michele 50 Zweistimmige Chor-Solfeggien 1973 zpěv, duety, cvičení, technika hry, pěvecká technika, cvičebnice,, Itálie ,

5301165 Beyoncé Beyoncé 4 2011
zpěvačky, zpěv, klavír, rhythm & blues, urban, dance-pop, hudební notace, akordy, R&B, skladby pro 

klavír, zpěv, akordy, zpěvačky, Spojené státy americké, 

ZPĚVNÍKY / ZPĚV / melodická linka / akordy / text
(většina současných zahraničních hudebnin je tvořena formou tzv. "Piano/Vocal/Guitar")



5301235 Bílé skály Zpěvník 2009? trampské písně, akordy, trampské písně, zpěvníky, zpěvníky, písňové texty, 20. stol.

358095 Binderová, Eva Dětem pro radost 1989 tance, zpěv, lidové písně, lidové tance, taneční kroky, taneční figury, dětské písně, komentáře,, Česko ,

357860 Blažek, Zdeněk Maličkosti 1. 1989
drobné skladby, instruktivní skladby, skladby, bagately, klavír, dětské písně, drobné skladby, začátečníci, 

20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

355927 Blažek, Zdeněk Pro nejmenší 1980 zpěv, klavír, poezie, lidová poezie, 20. stol., písně, písně, Česko ,

358697 Blažek, Zdeněk Pro nejmenší 2 1985
básníci, moravské lidové písně, dětské písně, zpěv, klavír, lidová poezie, poezie, 20. stol., písně, 

Československo ,

5301296 Bluesberry Blues(y) z blúzy 2003 blues, zpěvníky, 

5300301 Blunt, James Back to bedlam 2007? zpěváci, pop rock, klavír, kytara, zpěv, úpravy, Velká Británie, 

5300969 Bocelli, Andrea The Andrea Bocelli song album 200- angličtina, tenoristé, skladby, úpravy,, Itálie ,

5301479 Bolling, Claude Jazz time / 2000 klavír, jazz, partitury pro sólový nástroj, 

5300513 Bon Jovi Bon Jovi anthology 200-?  rock, pop rock, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, antologie, 

5301461 Bowie, David Anthology : 1984 klavír, kytara, zpěv, zpěvníky, partitury, 

5301395 Bratrych, Václav Flétničkovi. Kdo to tady bručí? / 2017 ,, české příběhy, publikace pro děti, písňové texty, zpěvníky, 

5300187 Brixi, František Xaver Luridi scholares ; 1970 hry se zpěvy, studentské, partitury, 

5300351 Browne, Jackson Jackson Browne 199-? pop, rock, zpěv, kytara, klavír, hudební notace, skladby, antologie, 

5301083 Brzobohatý, Ondřej Identity 2015 pop, hudební notace, akordy, populární písně, písně, zpěvníky, zpěvníky, 2011-2020

5300509 Bublé, Michael Call me irresponsible 2007 pop, swing, hudební notace, skladby, 

5300674 Bublé, Michael Michael Bublé : 200- zpěváci, zpěv, skladby, úpravy, 

5301190 Bublé, Michael Michael Bublé Christmas : 2012? zpěv, klavír, hudební notace, vánoční písně, hudba pro klavír, partitury, Kanada ,

353799 Burian, Emil František Dětské písně 1951 dětské písně, dětské písně, klavír, zpěv, 20. stol., písně, 

417845 Buty Buty 1996  zpěváci, písňové texty, hudební notace, 90. léta 20. stol., písně, 

5301593 Carey, Mariah Mariah Carey : anthology 2018 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, zpěv, partitury, 

5300554 Carpenters Carpenters anthology 200-?
pop, soft rock, vokální hudba,  klavír, kytara, zpěv, hudební notace, 70. léta 20. stol., tabulatury, písně, 

antologie, 

5300214 Cash, Johnny The Essential Johnny Cash 2006? country music, traditional country, klavír, kytara, zpěv, Spojené státy americké, 

5301457 Cave, Nick Nick Cave : 2001 rock, alternativní hudba, zpěv, partitury, 

5300995 Císař, Zbyněk Písničky pro děti IV. 2008 hudební notace, písně, 

5300073 Clapton, Eric Jak hrát pop & rock V 1998
rock,  zpěv, klavír, keyboard, kytara, pop, rock, školy, 2. pol. 20. stol., Velká Británie, Spojené státy 

americké, písně, 

5300298 Cocker, Joe Best of Joe Cocker 2006 zpěváci, pop rock, blues, soul, jazz, kytara, klavír, úpravy, Velká Británie, 

5300212 Cohen, Leonard Leonard Cohen anthology 2006? rock, zpěváci, hudební skladatelé, folk-rock, klavír, kytara, zpěv, antologie, Kanada ,

5300238 Coldplay Parachutes 2007?  britpop, rock, indie rock, kytara, klavír, zpěv, Velká Británie

5300259 Collins, Phil Phil Collins anthology 2007? zpěváci, bubeníci, pop rock, Velká Británie, 80. -90. léta 20. stol., 

354891 Concone, Giuseppe 30 exercices 1911 zpěv, zpěv, cvičení, technika hry, 

5301184 Cullum, Jamie Jamie Cullum collection 2004
hudební notace, jazz, swing, klavír, kytara, zpěv, hudební notace, jazz, hudba pro klavír, zpěv, akordy, 

Velká Británie, písně, zpěvníky, zpěvníky, 

5300566 Cullum, Jamie Twentysomething 2004 jazz, swing, zpěváci, klavír, kytara, zpěv, hudební notace, Velká Británie

5300805 Čechomor Čechomor zpěvník / 2008  folk, písně, 

5301249 Čejka band Zpěvník 2007? populární písně, rock, pop, akordy, populární písně, zpěvníky, zpěvníky, písňové texty, 



5300773 Čermák, Marko Paběrky Marko Čermáka. 2. 1994 folk, lidové písně, zpěvníky, 

522304 Černý, Miroslav Balíček karet 2002 country music, zpěv, kytara, 2. pol. 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5301513 Daft Punk Daft punk's random access memories 2013 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, vokální hudba, partitury, 

516157 Daněk, Wabi Písně Wabiho Daňka od A do Ž 1998 zpěv, kytara, písničkáři, textaři, 2. pol. 20. stol., písně, zpěvníky, Česko ,

5300599 Daněk, Wabi Zpěvník 2010 folk, country music, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300942 Dědeček, Jiří Láska, smrt a jiné odrhovačky 2012 folkové písně, zpěvníky, 

5300307 Denver, John Anthology 1995
pop rock, country music, folk, traditional country, klavír, kytara, zpěv, skladby, úpravy, Spojené státy 

americké, 

357416 Destinnová, Ema Album klasiků 1982 árie, balady, zpěv, klavír, hudební doprovody, výběry, klavír, hudební notace, písně, alba skladeb, 

419383 Destinnová, Ema Album klasiků 1982 árie, balady, zpěv, klavír, hudební doprovody, výběry, klavír, hudební notace, písně, alba skladeb, 

5300868 Deyl, David Počítám 2013 zpěváci, klavír, kytara, populární písně, úpravy, 

355944 Dibák, Igor Malí hudci 1979
zpěv, hudební nástroje, dětské písně, drobné skladby, sborníky, 20. stol., Slovensko, písně, písně, 

partitury a hlasy, 

5300203 DiBlasio, Denis Guide for jazz and scat vocalists 2000 jazz, zpěv, vokální hudba, hudební notace, partitury pro sólový nástroj, 

5301170 Dion, Céline You’re the voice / 2001 klavír, kytara, zpěv, akordy, hudební notace, partitury, 

5301308 Djawadi, Ramin Game of thrones : 2011? filmová hudba, hudba pro klavír, partitury filmové hudby, 

5300502 Dobeš, Pavel Zpěvník 2009 písničkáři, hudební notace, akordy, písně, zpěvníky, 

473421 Doležil, Metod Intonace a elementární rytmus 1979 intonace, cvičení, hudební rytmus, stupnice, cvičebnice, školy, školy, 20. stol.,, Česko ,

71442 Doležil, Metod Intonace a elementární rytmus 1972 intonace, hudební rytmus, cvičení, 

5300689 Doors The Doors anthology 199-  rock, kytara, akordy, akordy, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, tabulatury, 

351570 Dubňanská, B. Slovácké koledy 1958 koledy, klavír, vánoční hudba, vánoční hudba, 

353803 Dubský, Vilda Cowboyské písně 1965 zpěv, klavír, kovbojové, písně, 

5300792 Duo Červánek Duo Červánek. 2. 1993 trampské písně, kytara, písně, zpěvníky, 20. stol

5301241 Dušek, Jan Zlomjazýčky ; 2015 hudební notace, dětské sbory, dětské písně, dětské sbory, děti školního věku, partitury, 20.-21. století

5301172 Dvořák, Antonín Moravské dvojzpěvy : 2013 klasicismus, zpěv, duety, duety, pěvecké sbory, hudební notace, partitury, 

5301251 Dvořák, Milan Před koledou smekni 2014
vánoční písně, koledy, hudební notace, klavír, koledy, koledy, vánoční písně, vánoční písně, partitury pro 

sólový nástroj, partitury, 20.-21. století

5300225 Dylan, Bob The Definitve Bob Dylan songbook 2005? písničkáři, rock, folk, blues, kytara, zpěv, Spojené státy americké, výbory, 

5300528 Eagles The new Eagles complete 2006 rock, soft rock, country-rock,  hudební notace, skladby, Spojené státy americké

5300035 Eben, Marek Marek Eben a jeho bratři 1997 herci, zpěváci, bratři,  folk, písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

357888 Eben, Petr Co se za den zažije 1982
vokální hudba, skladby, dětské písně, pěvecké sbory, zpěv, a cappella, dětské písně, 20. stol., písně, 

písně, partitury, Česko ,

358076 Eben, Petr Lidové písně a koledy 1991
lidové písně, vánoční hudba, zpěv, klavír, drobné skladby, vánoční hudba, vánoční hudba, úpravy, 

partitury a hlasy, Česko ,

357889 Eben, Petr Úpravy národních písní pro smíšený sbor Zahučaly hory, Galánečko starodávná, Proč si k nám neprišeu, Studená rosenka padá, Až já pojedu, Ešče si já pohár 1985
české lidové písně, lidové písně, smíšené sbory, pěvecké sbory, zpěv, a cappella, úpravy, 20. stol., písně, 

partitury, Česko ,

354065
Eben, Petr Vánoční knížka Koledníci z Těšínska : Čtyři zimní obrázky : pro sólový klavír s choreografií a verši, Čtyři vánoční písně : pro tříhlasý dětský sbor a klavír, 1.

1966
vánoční hudba, koledy, básně, zpěv, concertina, pěvecké sbory, klavír, hudba pro housle, housle, flétna, 

hoboj, klarinet, lesní roh, dětské písně, školy, horny, 20. stol., písně, písně, Československo ,

358497 Eben, Petr Zelená se snítka 1987 umělé písně, dětské písně, pěvecké sbory, zpěv, 20. stol., písně, Československo ,

5300025 Elán Elán 2001  20. -21. stol., Slovensko, písně, Československo ,



5301174
Electric Light Orchestra The very best of Electric Light Orchestra

2006
rock, progressive rock, art rock,  zpěv, hudební notace, artrock, progressive rock, pop rock, skladby pro 

klavír, skladby pro kytaru, akordy, anglická hudba, anglické skupiny, rock, rock, zpěv, Velká Británie, 

partitury, zpěvníky, 

5300201 Ellington, Duke The Genius of Duke Ellington 1986 hudba, pianisté, hudební skladatelé, klavír, jazz, boogie woogie, swing, Spojené státy americké, 

5300582 Enya The best of Enya 1996 celtic pop, zpěvačky, klavír, hudební notace 

5301514 Ezra, George George Ezra : wanted on voyage 2014 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, vokální hudba, partitury, 

5300777 Filipová, Lenka Lenka Filipová 2009 zpěvačky, populární písně, kytara, hudební notace, hudební notace, zpěvníky, 20.-21. stol

5301175 Fitzgerald, Ella Original keys for singers 2007? zpěvačky, jazz, zpěv, klavír, hudební notace, Spojené státy americké, 20. stol., 

5300557 Fleetwood Mac Fleetwood Mac anthology 200-? rock,  hudební notace, Spojené státy americké, 90. léta 20. stol., písně, antologie, 

351701 Flegl, Václav Koledový dáreček 1957 koledy, lidové písně, vánoční hudba, klavír, zpěv, 

516154 Fleret Písně skupiny Fleret od A do Z 1998 folk, písňové texty,  2. pol. 20. stol., písně, Česko ,

5300026 Fleret Písně skupiny Fleret od A do Z 1998 folk, písňové texty,  2. pol. 20. stol., písně, Česko ,

5300759 Fleret Písně skupiny Fleret od A do Ž. 2. 2003 folk, písně, zpěvníky, 

5300760 Folk Team Zpěvník skupiny Folk Team 1994  folk, hudební notace, zpěvníky, 

5301510 Fordin, Hugh Jerome Kern collection 2018 vokální hudba, hudba pro kytaru, hudba pro klavír, partitury, 

5300263 Fox, Charles  (Roberta Flack) Killing me softly with his song 2007? klavír, kytara, zpěv, 70. léta 20. stol., Spojené státy americké, písně, 

5301581 Gaga, Lady & Bradley Cooper A star is born : music from the original motion picture soundtrack : piano, vocal, guitar2018 filmová hudba, filmová hudba, písně, partitury filmové hudby, 2011-2020

5300851 Gardot, Melody My one and only thrill 2009 zpěvačky, jazz, blues, klavír, akordy, skladby, úpravy, 

5300852 Gardot, Melody Worrisome heart c2008 zpěvačky, jazz, blues, kytara, klavír, akordy, skladby, úpravy, 

5300204 Genesis Genesis anthology 2005? zpěv,  rock, klavír, kytara, Velká Británie, antologie, 

5301323 Gerlitz, Carsten More best of Bar Piano 2013 hra na klavír, partitury pro sólový nástroj, 

5301063 Gerlitz, Carsten Sing jazz ballads 2010 jazz, vokální hudba, balady, zpěv, akordy, hudební notace, hudební doprovody, jazz, partitury, zpěvníky, 

5301064 Gerlitz, Carsten Sing pop ballads 2012
pop, vokální hudba, klavír, zpěv, akordy, hudební notace, hudební doprovody, klavír, jazz, partitury, 

zpěvníky, 

5301426 Gerlitz, Carsten The Christmas choirbook : 2005 vánoční písně, zpěvníky, 

5300855 Gilpin, Greg 20th century celebration 1999 klavír, hudební doprovody, skladby, 20. stol., úpravy, 

5300130 Glogar, Josef Hosana 1. 2003 křesťanská hudba, křesťanské písně, sborníky, písně, zpěvníky, 

5300131 Glogar, Josef Hosana 2 2. 2002 křesťanská hudba, křesťanské písně, sborníky, písně, zpěvníky, 

358256 Gombitová, Marika Piesne Crazy, Moja planéta, Zem menom láska, Karneval horiacich bábik, Korzo chlapčenských myšlienok /1986 umělé písně, zpěv, klavír, akordy, kytara, 20. stol., Slovensko, písně, 

358257 Gombitová, Marika Piesne Crazy, Moja planéta, Zem menom láska, Karneval horiacich bábik, Korzo chlapčenských myšlienok /1986 umělé písně, zpěv, klavír, akordy, kytara, 20. stol., Slovensko, písně, 

5300945 Gondolán, Antonín Vlastní cestou 2010 , písně, partitury, 

5301025 Gondolán, Antonín Vlastní cestou 2010 , písně, partitury, 

5300060 Gott, Karel Karel Gott 1. 2005 zpěv, kytara, 60. -90. léta 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5300392 Gott, Karel Karel Gott 2. 2006 zpěv, kytara, 60. -90. léta 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5300395 Greenhorns Greenhorns & Honza Vyčítal 2. 2000 folk, country music, Vyčítal, Jan, písně, zpěvníky, 

5300394 Greenhorns Greenhorns & Honza Vyčítal 3. 2000 folk, country music, Vyčítal, Jan, písně, zpěvníky, 

5300210 Greenhorns Greenhorns & Honza Vyčítal 1960-1974 / 1. 2000 country music, trampské písně, hudební skupiny 

5300311 Guns n' Roses Greatest hits 2001 pop rock, hard rock, kytara, baskytara, bicí, zpěv, skladby, úpravy, Spojené státy americké, 



353305 Hába, Karel Děti zpívají 1962 klavír, zpěv, písňové cykly, dětské písně, 20. stol., písně, 

351753 Hába, Karel Valašské písně 1957 klavír, zpěv, 20. stol., písně, 

354011 Hála, Vlastimil Dáma na kolejích Marie, Ke korunce koruna, Femina Femine, Nebýt hada tenkrát v ráji, Má mě ráda, Sedmý den, Popelka :1966 muzikály, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, klavírní výtahy, Československo ,

358039
Hanuš, Jan Malované písničky

1980
zpěv, kytara, housle, violoncello, klavír, zobcová flétna, flétna, harmonium, xylofon, zvonkohry, bubínky, 

činely, tamburína, dětské písně, školy, drobné skladby, mateřské školy, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354452 Hanuš, Jan Polní kvítí 1968
lidové písně, tance, koledy, klavír, klavírní skladby pro čtyři ruce, školy, drobné skladby, instrumentální 

hudba, 20. stol., partitury a hlasy, Československo ,

5300548 Hapka, Petr Zpěvník 2010 populární písně, hudební notace, písňové texty, zpěvníky, 

5301264 Hašler, Karel Písně. 1. 2016 písničkáři, hudební notace, české písně, populární písně, písničkáři, hudební skladatelé 

5301265 Hašler, Karel Písně. 2. 2016 písničkáři, hudební notace, české písně, populární písně, písničkáři, hudební skladatelé 

358138 Hašler, Karel Vltavo - Vltavo 1969 umělé písně, zpěv, klavír, 30. -40. léta 20. stol., 20. stol., písně, partitury, Česko ,

358713 Havlíček, Ilja Dětský zpěvník 1971
hudební výchova, harmonika, klavír, zpěv, hudební doprovody, harmonium, školy, říkadla, mateřské 

školy, školy základní, písně, zpěvníky, 

63623 Havlíček, Ilja Dětský zpěvník 1971
hudební výchova, harmonika, klavír, zpěv, hudební doprovody, harmonium, školy, říkadla, mateřské 

školy, školy základní, písně, zpěvníky, 

5301566 Hellbach, Daniel Rock ballads : 8 pieces for the piano. Vol. 1 Vol. 1 / 1999 rock, hudba pro klavír, 

5301567 Hellbach, Daniel Rock ballads : 8 pieces for the piano. Vol. 2 Vol. 2 / 2004 rock, hudba pro klavír, 

5301309 Hlas, Ivan Album hitů : 1999 hudební notace, kytara, klávesové nástroje, partitury, 

354892 Holečková, Jelena 500 denních pěveckých cvičení 1964 cvičení, zpěv, výuka, 20. stol.,, Československo ,

5301469 Holiday, Billie Billie Holiday 2014 populární písně, zpěv, zpěvníky, 

419809 Hop Trop Hop Trop 1995  folk, country music, písňové texty, hudební notace, písně, 

5300036 Horký, Roman Roman Horký a Kamelot 1. 1997 zpěváci,  folk, písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5301135 Horner, James The ultimate James Horner film score collection : 2015
filmová hudba, klavír, zpěv, hudební notace, filmová hudba, hudba pro klavír, zpěv, partitury filmové 

hudby, zpěvníky, 

5300903 Hošek, Miroslav 50 národních písní s doprovodem kytary 2003 národní písně, kytara, zobcová flétna, úpravy, 

358128 Houston, Whitney Jak hrát pop & rock I 1995
rock,  zpěv, klavír, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, pop, rock, 2. pol. 20. stol., Velká Británie, 

Spojené státy americké, písně, 

5300352 Houston, Whitney Whitney c2000? pop rock, klavír, hudební notace, skladby, 

358137 Houška, Tomáš Zpěvník 1994
lidové písně, zpěv, kytara, klavír, flétna, akordy, hra na hudební nástroje, školy, školy, hudební výchova, 

20. stol., písně, zpěvníky, Česko ,

5300415 Hradecký, Emil Sbory a sborky pro kluky a holky 2004 dětské sbory, skladby, sborníky, písně, 

358483 Hradecký, Emil Zpěvníček pro nejmenší 1987 drobné skladby, drobné skladby, skladby, dětské písně, zpěv, 20. stol., zpěvníky, Československo ,

5301559 Hradecký, Emil Zpěvníček pro nejmenší. 1 1 / 2018 vokální hudba, písně, dětské písně, dětské sbory, partitury, 20.-21. století

5301560 Hradecký, Emil Zpěvníček pro nejmenší. 2 2 / 2018 vokální hudba, dětské písně, dětské sbory, partitury, 

5301561 Hradecký, Emil Zpěvníček pro nejmenší. 3 3 / 2018 vokální hudba, dětské písně, dětské sbory, 

5301194 Hradecký, Emil Zpěvník do dětské kapsy 1995
dětské písně, zpěv, dětské písně, hudební notace, dětské písně, dětské písně, písně, zpěvníky, zpěvníky, 

20. stol.

358428 Hurdelhey, Rolf Traditionals 1981 americké, tradicionály, country music, spirituály, úpravy

354872 Hurník, Ilja Šulamít 1965 klavír, zpěv, písňové cykly, 20. stol., písně, Československo ,

5300677 Charles, Ray Ray : 200- filmová hudba, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300179 Charles, Ray Ray Charles 1986 hudba, jazz, soul, blues, klavír, zpěv, Spojené státy americké, 

5300524 Chicago The retrospective collection 1997  pop, rock, hudební notace, skladby, 



5300839 Chinaski Chinaski 2010  populární písně, kytara, klavír, akordy, úpravy, zpěvníky, 

357898 Chládková, Blanka První kroky 1982 zpěv, pěvecká technika, cvičení, školy, příručky, 20. stol.,, Česko ,

357827 Chládková, Blanka Slabikář začínajícího zpěváčka 1988 školy, zpěv, školy, cvičení, cvičebnice, začátečníci, 20. stol., zpěvníky, Česko ,

5301555 Chvojka, Jiří Zpěvník dvanáct měsíců : noty, akordové značky, texty písní 2019 sborová tvorba, dětské sbory, dětské písně, umělé písně, partitury, 21. století

5300857 IZ (Kamakawiwo`ole, Israel) Over the rainbow ; 199- skladby, reggae,, Havaj ,

5301503 Jakešová, Lenka Písničky pro děti 1 2019 dětské písně, zpěvníky, 

5301504 Jakešová, Lenka Písničky pro děti 2 2019 dětské písně, zpěvníky, 

5300796 Jamiroquai High times (singles 1992-2006) 2007  pop, pop rock, zpěvníky, 

355704 Janáček, Leoš Ohlas národních písní 1976 pěvecké sbory, mužské sbory, české lidové písně, 2. pol. 20. stol., partitury, písně, Česko ,

358266 Janda, Petr Laboratoř 1985 zpěv, akordy, kytara, Olympic, 20. stol., písně, Česko ,

357384 Janda, Petr Prázdniny na zemi Přílet, Kraj, odkud odletěli ptáci, Co všechno se tu může stát, Nechoď dál, Strom, Vzdálenost, Reservace motýlů, To nic, to jen vzduch, 1982 zpěv, akordy, kytara, Olympic, 20. stol., písně, písně, partitury a hlasy, Česko ,

5300129 Janoušek, Slávek Téměř kompletní zpěvník 2006 zpěv, kytara, 20. -21. stol., sborníky, písně, zpěvníky, Československo ,

5300884 Jánský, Petr Trampská kytara 1996 kytara, akordy, školy, zpěvníky, 

5300883 Jánský, Petr Trampská kytara 2 2009 kytara, hudební notace, akordy, školy, 

5301263 Jaroš, Miroslav Montgomery / 2015 trampské písně, hudební notace, trampské písně, country music, zpěvníky, zpěvníky, 20.-21. století

5301394 Jelen Jelen : 2017 písně, zpěvníky, písňové texty, 2011-2020

5301477 Jethro Tull Very best of Jethro Tull 2006 klavír, kytara, zpěv, rock, partitury pro sólový nástroj, 

5300983 Ježek, Jaroslav Písně na slova V+W 2003 Osvobozené divadlo, Voskovec, Jiří, Werich, Jan, písně, alba skladeb, 

351073 Ježek, Jaroslav Písničky 1953 divadlo, Osvobozené divadlo, zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

351074 Ježek, Jaroslav Písničky 1955 divadlo, Osvobozené divadlo, zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

353314 Ježek, Jaroslav Písničky 1955 divadlo, Osvobozené divadlo, zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

353315 Ježek, Jaroslav Písničky 1955 divadlo, Osvobozené divadlo, zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

357830 Ježek, Jaroslav Písničky Jaroslava Ježka Tři strážníci, Tmavomodrý svět, Don Juan - waltz, Ezop a brabenec, Potopa, Svět na ruby, Život je jen náhoda, Klobouk ve křoví, Svítá, 1988
zpěv, klavír, kytara, akordy, Osvobozené divadlo, 30. léta 20. stol., 20. stol., písně, písně, divadelní hry, 

partitury, Česko ,

358777 Ježek, Jaroslav Písničky Jaroslava Ježka Tři strážníci, Tmavomodrý svět, Don Juan - waltz, Ezop a brabenec, Potopa, Svět na ruby, Život je jen náhoda, Klobouk ve křoví, Svítá, 1985
zpěv, klavír, kytara, akordy, Osvobozené divadlo, 30. léta 20. stol., písně, písně, divadelní hry, partitury, 

Československo ,

357470 Ježek, Jaroslav Šest písní 1983 umělé písně, drobné skladby, zpěv, klavír, Osvobozené divadlo, 20. stol., písně, písně, partitury, Česko ,

350594 Ježek, Jaroslav Tance 1952 tance, moderní tance, divadlo, Osvobozené divadlo, klavír, dvouručně, 20. stol., 

358089 Ježek, Jaroslav Život je jen náhoda 1993
zpěv, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, jazz, Osvobozené divadlo, 20. stol., písně, písně, zpěvníky, 

Česko ,

534748 Ježek, Jaroslav Život je jen náhoda 1993
zpěv, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, jazz, Osvobozené divadlo, 20. stol., písně, písně, zpěvníky, 

Česko ,

358075 Jirásek, Jan Dovádivé písničky 1990 dětské písně, dětské sbory, pěvecké sbory, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

5300096 Jiroušek, Miroslav Písně z Hané 1954 lidové písně, folklor, zpěvníky, Haná ,

5300105 Jiroušek, Miroslav Písně z Hané 1954 lidové písně, folklor, zpěvníky, Haná ,

5300967 Jobim, Antonio Carlos Bossa Nova 2000 Bossa Nova

5300074 John, Elton Elton John piano solos 2000 zpěváci, klavír, Velká Británie, 

5301599 John, Elton Hits 2005 hudba pro klavír, hudba pro kytaru, vokální hudba, partitury, 

5300211 Johnson, Jack Jack Johnson anthology 2006 rock, klavír, kytara, zpěv, Spojené státy americké, antologie, 



5300257 Jones, Norah Come away with me 2007? zpěvačky, klavíristky, jazz, jazz blues, Spojené státy americké

5300215 Jones, Norah Feels like home 2005? zpěvačky, klavíristky, jazz, jazz blues, Spojené státy americké

5300823 Jones, Norah --Little broken hearts 2012 zpěvačky, jazz, kytara, klavír, akordy, skladby, 

5300830 Jones, Norah Norah Jones 200- zpěvačky, hudební skladatelky, klavíristky, hudební notace, skladby, 

5300573 Jones, Norah Not too late 1988 jazz, jazz blues, zpěvačky, klavíristky, klavír, kytara, zpěv, hudební notace, Spojené státy americké

5300822 Jones, Norah The fall 2009 zpěvačky, jazz, zpěv, akordy, skladby, 

5301596 Jones, Tom You're the voice 2001 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, zpěv, partitury, 

5301183 Jurkovič, Pavel Jak počítají koťata 2011 básně, zhudebněná poezie, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5301547 Jurkovič, Pavel Živá hudba minulosti ve škole (od gregoriánského chorálu po rané baroko)1999 ,, učební pomůcky, 

5301231 Kahoun, Jiří Včelí medvídci od jara do zimy / 2011 hudební notace, dětské písně, příběhy o zvířatech, příběhy pro děti, české příběhy, publikace pro děti, 

357777 Kainar, Josef Písně Josefa Kainara 1987 blues, středověké písně, zpěv, klavír, renesanční, parafráze, písně, 

5300389 Karez, Milada Kdy je nejlepší začít hrát na dudy 2002 kytara, klavír, zpěv, písně, 

5300510 King, Carole Tapestry 200-? rock, zpěvačky, písničkářky, skladby, Spojené státy americké, 

5300264 King's Singers The King's singers 25th anniversary jubilee! 1992 mužské sbory, vokální hudba,  skladby, klavír, zpěv, Velká Británie, písně, 

5300272 King's Singers The King's singers 25th anniversary jubilee! 1992 mužské sbory, vokální hudba,  skladby, klavír, zpěv, Velká Británie, písně, 

5300273 King's Singers The King's singers 25th anniversary jubilee! 1992 mužské sbory, vokální hudba,  skladby, klavír, zpěv, Velká Británie, písně, 

420853 Klapil, Pavel Čtyřicet písniček z Uničovska 1987 lidové písně, hudební notace, Uničovsko, sborníky,, Haná ,

355757 Klapil, Pavel Od soboty do soboty 1977 pěvecké sbory, dětské písně, zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

461039 Klapil, Pavel Záhorský zpěvník 1999 lidové písně, písňové texty, hudební notace, Záhoří, písně, zpěvníky, Haná ,

5301485 Klus, Tomáš Já, písničkář - potřetí 3. 2019 folk, vokální linky s podloženým textem, zpěvníky, 2011-2020

5301542 Klus, Tomáš Já, písničkář - potřetí 3. 2019 folk, vokální linky s podloženým textem, zpěvníky, 2011-2020

5300542 Klus, Tomáš Já, písničkář / 2009 písničkáři, písňové texty, hudební notace, Klus, Tomáš, písně, zpěvníky, Česko ,

5301005 Klus, Tomáš Já, písničkář II., Proměnamě, Racek 2. 2014 folk, zpěvníky, 2011-2020

5300055 Klusák, Vladimír Slovácké písně 1981 lidové písně, zpěv, klavír, 20. stol.,, Slovácko, Česko ,

420849 Kmoch, František Kmochův odkaz Sokolům 1. 1920 pochody, polky, výběry, hudební notace, Kmoch, František, písně, 

5301225 Kočí, Přemysl Písničky. 1. 2014? hudební notace, dětské sbory, klavír, dětské písně, dětské písně, zpěvníky, zpěvníky, 

5301226 Kočí, Přemysl Písničky. 2. 2001? hudební notace, dětské sbory, klavír, dětské písně, dětské písně, zpěvníky, zpěvníky, 

5301227 Kočí, Přemysl Písničky. 3. 2007? hudební notace, dětské sbory, klavír, dětské písně, dětské písně, zpěvníky, zpěvníky, 

5301228 Kočí, Přemysl Písničky. 4. 2014? hudební notace, dětské sbory, klavír, dětské písně, dětské písně, zpěvníky, 

5301229 Kočí, Přemysl Písničky. 5. 2014? hudební notace, dětské sbory, klavír, dětské písně, dětské písně, zpěvníky, 

357541 Kohoutek, Ctirad Zpíváme pro radost 1983 pěvecké sbory, dětské písně, dětské písně, klavír, zpěv, 20. stol., písně, Československo ,

350273 Kopa, Richard Hanácky pěsničke 1929 zpěv, klavír, lidové písně,, Haná ,

5301483 Kotová, Marcela Pohádkové minimuzikály pro děti / 2019 dětské písně, zpěvníky, 

358125 Koutský, Jaroslav Hudba kamarád 1. 1994
hudební rytmus, melodie, cvičení, hudební teorie, stupnice, školy, dětské písně, příručky, 20. stol., písně, 

Česko ,

358126 Koutský, Jaroslav Hudba kamarád 3. 1994
hudební rytmus, melodie, cvičení, hudební teorie, stupnice, školy, dětské písně, příručky, 20. stol., písně, 

Česko ,



358837 Kovářík, Jaroslav Krajem zavádky 1987 lidové písně, folklor, zpěvníky, Hanácké Slovácko, Slovácko ,

5300135 Kozák, Miroslav Trampský zpěvník 2005 country music, trampské písně, kytara, zpěv, 2. pol. 20. stol., písně, 

5300197 Krall, Diana The Best of Diana Krall 2005? zpěvačky, jazz, kytara, klavír, zpěv,, Kanada ,

5300501 Kratochvíl, Jan Orko Trampujeme s kytarou 2009 trampské písně, trampské písně, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300522 Krauss, Alison So long so wrong 1997 country music, bluegrass, zpěvačky,  hudební notace, skladby, Spojené státy americké, 90. léta 20. stol., 

5301224 Krček, Josef Naše ukolébavky / 2016
ukolébavky, moravské lidové písně, české lidové písně, ukolébavky, české lidové písně, moravské lidové 

písně, zpěvníky, zpěvníky, publikace pro děti, 

5300939 Kružíková, Marie Písníček (mateřské školy a 1. stupeň základních škol) 2011 , písně, zpěvníky, 

357968 Kryl, Karel Bratříčku, zavírej vrátka 1990 zpěv, kytara, akordy, básně, písničkáři, protesty, 20. stol., písně, písně, partitury a hlasy, Česko ,

357969 Kryl, Karel Bratříčku, zavírej vrátka 1990 zpěv, kytara, akordy, básně, písničkáři, protesty, 20. stol., písně, písně, partitury a hlasy, Česko ,

5300776 Kryl, Karel Karel Kryl komplet 2010 folk, populární písně, kytara, hudební notace, akordy, Kryl, Karel, zpěvníky, Česko 

5300716 Kryl, Karel Zpěvník 2011 hudební notace, Kryl, Karel, písně, zpěvníky, 

5300037 Křesťan, Robert Trapeři, Poutníci a Druhá tráva 1998 zpěváci,  folk, písňové texty, hudební notace, Křesťan, Robert, písně, zpěvníky, 

5300091 Kubeša, Arnošt Valašské darebnice 1999 lidové písně, pijácké písně, Valašsko, písně, zpěvníky, Javorníky, Beskydy ,

5301398 Kulhánková, Eva Písničky a říkadla s tancem : 2015
děti předškolního věku, děti školního věku, hudebně-pohybové hry, hudebně-pohybová výchova, 

metodické příručky, zpěvníky, 

5300943 Kulhánková, Eva Taneční hry s písničkami 2013 tanec, hry, příručky, písně, zpěvníky, 

356248 Kulínský, Bohumil Učíme se zpívat z not 1960 školy, cvičení, intonace, zpěv, dětské písně, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

5300100 Kulínský, Bohumil Učíme se zpívat z not 1970 školy, cvičení, intonace, zpěv, dětské písně, začátečníci, 20. stol.,, Česko ,

358819 Kunst, Sláva Takovej nedělní čaj 1988   zpěv, kytara, klavír, bicí, housle, 2. pol. 20. stol., písně, partitury, Československo ,

350201 Kvapil, Jaroslav 100 slováckých písní 1921 zpěv, klavír, dvouručně, lidové písně, sborníky,, Slovácko ,

5300989 Lady Gaga Born this way 2011 skladby, 

5300102 Lédl, Karel Zpěvník pro čas vánoční 1999 vánoční hudba, koledy, lidové písně, písňové texty, zpěvníky, písně, 

5300045 Lenk, Jaroslav Samson Písně 1995 zpěváci, folk, písňové texty, hudební notace, Lenk, Jaroslav Samson, písně, zpěvníky, 

5301382 Lenk, Jaroslav Samson Samsonovy písničky, cédéčko i notičky : 2017 dětské písně, televizní písně, zpěvníky, fotografické publikace, publikace pro děti, 20.-21. století

5300621 Lennon, John Lennon & McCartney 14. 2004 zpěv, pop, rock, akordy, hudební notace, písně, 

5301455 Lennon, John Lennon, the solo years 1981 rockové písně, partitury, 

5301377 Lička, Radek Moravské národní písně a koledy : 2016
moravské lidové písně, lidové písně, koledy, hudební notace, moravské lidové písně, koledy, partitury, 

zpěvníky, zpěvníky, 

5301453 Lička, Radek Moravské národní písně a koledy : 2016
moravské lidové písně, lidové písně, koledy, hudební notace, moravské lidové písně, koledy, partitury, 

zpěvníky, zpěvníky, 

5301217 Lička, Radek Moravské národní písně a koledy : 2016
moravské lidové písně, lidové písně, koledy, hudební notace, moravské lidové písně, koledy, partitury, 

zpěvníky, zpěvníky, 

5301171 Lidmila, Dobroslav Dvojzpěvy pro děti 2003
dětské písně, pěvecké sbory, zpěv, hudební notace, dětské písně, dětské písně, dětské sbory, písně, 

hlasy, partitury a hlasy, 20.-21. století

5301138 Lloyd Webber, Andrew Andrew Lloyd Webber favorites 1992 klavír, muzikály, hudební notace, písně, partitury, 

5301176 Lloyd Webber, Andrew Evita : 2014
muzikály, klavír, zpěv, hudební notace, muzikály, manželky prezidentů, 70. léta 20. stol., Anglie, zpěvníky, 

zpěvníky, 

5300568 Lloyd Webber, Andrew Jesus Christ Superstar 200-? muzikály, hudební notace, písně, tabulatury, 

5301201 Lloyd Webber, Andrew The Essential Andrew Lloyd Webber collection ©1995 muzikály, písňové texty, hudební notace, klavír, zpěv, úpravy, 

5300038 Lokálka Lokálka 1998  folk, písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300516 Los Lonely Boys Los Lonely Boys 2003  rock´n´roll, hudební notace, skladby, Spojené státy americké, 



357353 Lütgen, Bernhard Die Kunst der Kehlfertigkeit 1. 1979 vokalízy, technika hry, cvičení, pěvecká technika, zpěv, hudební doprovody, cvičebnice, školy, Německo, 

357354 Lütgen, Bernhard Die Kunst der Kehlfertigkeit 1. 1980
vokalízy, technika hry, cvičení, pěvecká technika, zpěv, hudební doprovody, cvičebnice, školy, Rakousko, 

Německo,, Itálie ,

5300188 Macek, Jiří Hity do 3. tisíciletí 1. 2003 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300189 Macek, Jiří Hity do 3. tisíciletí 2. 2004 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300190 Macek, Jiří Hity do 3. tisíciletí 3. 2004 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300191 Macek, Jiří Hity do 3. tisíciletí 4. 2006 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

357829 Macourek, Harry Písně na Josefa Kainara 1988 zpěv, klavír, kytara, akordy, 20. stol., písně, partitury a hlasy, Česko ,

350674 Mácha, Otmar Mateřídouška 1951 zpěv, klavír, říkadla, 20. stol., písně, 

5300267 Mamas and the Papas The Mamas and the Papas 2007  rock, klavír, kytara, zpěv, Spojené státy americké, 

5301397 Maňasová, Kateřina Muzikantské pohádky 2015 hudební nástroje, české pohádky, publikace pro děti, 

5300547 Mandel, Petr Půjdem spolu do Betléma 2002 vánoční hudba, zpěv, koledy, zpěvníky, 

5300240 Manhattan Transfer The Manhattan Transfer songbook 2007? vokální hudba,  jazz, rock, kytara, klavír, zpěv, Spojené státy americké, 70. léta 20. stol., 

5300821 Marianelli, Dario Pride & Prejudice : 2005 filmová hudba, klavír, melodie, 

5301600 Mars, Bruno Bruno Mars 2005 hudba pro klavír, hudba pro kytaru, vokální hudba, partitury, 

355608 Martinů, Bohuslav Česká říkadla 1977 pěvecké sbory, ženské sbory, zpěv, a cappella, říkadla, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

356673 Mařík, A.F. Pěvecké metody a falzetový výcvik 1960 školy, pěvecká technika, školy, zpěv, zpěv, hudební teorie, písňové texty, příručky, 20. stol.,, Česko ,

358033 Mátlová-Uhrová, Ludmila Lidové tance a taneční hry z Hané 1. 1981
lidové tance, lidové písně, písňové texty, dialekty, život, zvyky, komentáře, sborníky, pranostiky, říkadla, 

řemesla, kroje, obyčeje, 20. stol., písně, Česko, Haná ,

358034 Mátlová-Uhrová, Ludmila Lidové tance a taneční hry z Hané 2. 1981
lidové tance, zpěv, písňové texty, lidové písně, tance, taneční figury, hry, komentáře, sborníky, 20. stol., 

Přerovsko, písně, Haná, Česko ,

358035 Mátlová-Uhrová, Ludmila Lidové tance a taneční hry z Hané 3. 1980
lidové písně, tance, lidové tance, taneční figury, zpěv, písňové texty, hry, komentáře, sborníky, 20. stol., 

Prostějovsko, Vyškovsko, písně, Česko, Haná ,

358036 Mátlová-Uhrová, Ludmila Lidové tance a taneční hry z Hané 4. 1981
lidové písně, tance, lidové tance, taneční figury, zpěv, písňové texty, hry, komentáře, sborníky, 20. stol., 

Kroměřížsko, Olomoucko, Zábřežsko, písně, Česko, Haná ,

358037 Mátlová-Uhrová, Ludmila Taneční hry dětí na Hané 1985
lidové tance, lidové písně, písňové texty, hry, kola, zvyky, komentáře, rozbory, sborníky, 20. stol.,, Česko, 

Haná ,

5300306 Matthews, Dave Some devil 2004 pop rock, klavír, kytara, zpěv, skladby, úpravy, Spojené státy americké, 

516151 Matuška, Waldemar Waldemar Matuška 1. 2002 country music, zpěv, kytara, 60. -80. léta 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

522305 Matuška, Waldemar Waldemar Matuška 1. 2002 country music, zpěv, kytara, 60. -80. léta 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

522306 Matuška, Waldemar Waldemar Matuška 2. 2002 country music, zpěv, kytara, 60. -80. léta 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

357957 Michna z Otradovic, Adam VáclavČeská mariánská muzika 1989 vokální hudba, skladby, křesťanská hudba, mariánské zpěvy, zpěv, a cappella, polyfonie, slavnostní

5301208 Miller, Glenn Glenn Miller : 1989 jazz, orchestry, hudební notace, Miller, Glenn, Spojené státy americké, 30. léta 20. stol., partitury, 

5301240 Mistříňanka Mistříňanka, Zpěvník 1 2009
moravské lidové písně, dechová hudba, hudební notace, moravské lidové písně, zpěvníky, zpěvníky, 20.-

21. století

5301383 Mňága & Žďorp Mňága & Žďorp : 2017 ,, písňové texty, 

5300233 Morissette, Alanis Jagged little pill 2007? zpěvačky, písničkářky, kytaristky, výběry,, Kanada ,

5301200 Morissette, Alanis Supposed former infatuation junkie : 1998 kytara, klavír, zpěv, skladby, rock, hudební notace, rock, partitury, zpěvníky, písně, 

5300819 Mraz, Jason Love is a four letter word 2012 zpěváci, blue-eyed soul, hudební skladatelé, hudební notace, skladby, Spojené státy americké

5300567 Mraz, Jason We sing, we dance, we steal things 2009 blue-eyed soul, kytaristé, zpěváci, hudební notace, Spojené státy americké

357771 Nagy, Peter Chráň svoje bláznovstvá 1985 pop, 20. stol., písně, Československo ,



5301292 Navrátil, Libor Líčko Zpívanky strýčka Líčka, aneb, písničky pro malé i ty větší / 2017 dětské písně, písňové texty, zpěvníky, 

5300923 Neckář, Václav My to spolu táhnem dál 2011 Neckář, Václav, úpravy, písně, partitury, 

5300136 Nedvěd, František František Nedvěd 2002 zpěv, kytara, Nedvěd, František, písně, zpěvníky, Česko ,

5300039 Nedvěd, Jan Jakub 1998 zpěváci, folk, písňové texty, hudební notace, Nedvěd, Jan, písně, zpěvníky, 

419822 Nedvěd, Jan Jan Nedvěd 4. 1996 zpěváci, písňové texty, hudební notace, Nedvěd, Jan, písně, 

419821 Nedvěd, Jan Jan Nedvěd a Brontosauři 1995 zpěváci,  folk, písňové texty, hudební notace, Nedvěd, Jan, písně, 

5300040 Nedvěd, Jan Jan Nedvěd a Příbuzní 1996 zpěváci,  Příbuzní, folk, písňové texty, hudební notace, Nedvěd, Jan, písně, zpěvníky, 

5300537 Nedvěd, Jan Zpěvník 2009 lidové písně, hudební notace, Nedvěd, Jan, zpěvníky, 

5300834 Němec, Ladislav 125 písniček pro děti 2003 dětské písně, umělé písně, akordy, hudební notace, písně, zpěvníky, 20.-21. stol

5300114 Neoralová, Jaroslava Mladí muzikanti I 1980 hudba, hudební nauka, dětské písně, školy, výuka, písně, 

350051 Neoralová, Jaroslava Mladí muzikanti I. 1973 hudba, lidové písně, hudební notace, dětské písně, hudební teorie, školy, nápěvy, 

5300113 Neoralová, Jaroslava Mladí muzikanti I. Metodické poznámky pro učitele 1980 hudba, hudební nauka, hudební pedagogika, školy, 

5300112 Neoralová, Jaroslava Mladí muzikanti II 1982 hudba, hudební nauka, dětské písně, hudební teorie, školy, písně, zpěvníky, 

358230 Neumann, Věroslav Tři šňůrky písniček pro děti 1985 zpěv, klavír, dětské písně, 20. stol., písně, partitury, Česko ,

5300041 Nezmaři Nezmaři - 20 let 1998  folk, písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300379 No Name Noname spevník 1998-2008 : 2008  No Name, zpěvníky, 

5300826 Nohavica, Jaromír Babylon / Ikarus 2009 akordy, klavír, Nohavica, Jaromír, zpěvníky, 2001-2010

5300609 Nohavica, Jaromír Divné století 1. 2000 folk, zpěváci, písničkáři, hudební notace, kytara, klavír, Nohavica, Jaromír, zpěvníky, 

5300090 Nohavica, Jaromír Jarek Nohavica 2005 zpěv, kytara, Nohavica, Jaromír, písně, zpěvníky, Československo ,

5300393 Nohavica, Jaromír Jarek Nohavica 2005 zpěv, kytara, Nohavica, Jaromír, písně, zpěvníky, Československo ,

5300875 Nohavica, Jaromír Jarek Nohavica komplet. 2. 2013 hudba, folk, zpěvníky, Česko ,

5300900 Nohavica, Jaromír Jarek Nohavica komplet. 2. 2013 hudba, folk, zpěvníky, Česko ,

5300901 Nohavica, Jaromír Jarek Nohavica komplet. 2. 2013 hudba, folk, zpěvníky, Česko ,

516150 Nohavica, Jaromír Moje smutné srdce 2001 zpěv, klavír, hudba pro klavír, písničkáři, 2. pol. 20. stol., písně, klavírní výtahy, zpěvníky, Česko ,

5301236 Nohavica, Jaromír The Jarek Nohavica songbook 2009
folk, hudební notace, folkové písně, Nohavica, Jaromír, 20. -21. stol., zpěvníky, zpěvníky, sborníky, 20.-

21. století

5300949 Nohavica, Jaromír The Jarek Nohavica songbook 2 2010 dětské písně, Nohavica, Jaromír, říkadla, písně, zpěvníky, 

358142 Nohavica, Jaromír Tři čuníci 1995 zpěv, kytara, akordy, dětské písně, drobné skladby, písničkáři, 20. stol., písně, Česko ,

5300925 Novák, Petr Hvězdička blýskavá 2010 zpěv, klavír, Novák, Petr, úpravy, partitury, 

5301313 Novák, Petr Zpíval Petr Novák 2000 umělé písně, zpěvníky, 

5300916 Novotná, Dana Zpěvník nejmladšího školáka 1 2009 lidové písně, akordy, zpěvníky, 

5300917 Novotná, Dana Zpěvník staršího školáka 2011 zpěv, lidové písně, koledy, zpěvníky, 

420847 Novotný, František Hanácké tance 1932 tance, lidové písně, zpěv, klavír, výběry, hudební notace,, Haná ,

5300867 Nutini, Paolo Sunny side up 2009 písničkáři, kytara, klavír, akordy, skladby, Skotsko, úpravy, 

5300866 Nutini, Paolo These streets 2006 pop rock, klavír, kytara, akordy, Skotsko, úpravy, písně, 

5301527 Nyman, Michael The Piano 1993 klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5300117 Olympic 40 písní 1987 big beat,  Olympic, 2. pol. 20. stol., písně, Československo ,



5300764 Olympic Olympic 112 písní 2006  populární písně, Olympic, zpěvníky, 

5300832 Olympic Olympic 112 písní 2006  populární písně, Olympic, zpěvníky, 

5300042 Pacifik Pacifik 2000  folk, country music, písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300107 Pajer, Jiří Marie Procházková (zpěvačka ze Strážnice) 1986 folklor, lidové písně, zpěváci 

5300762 Pajer, Jiří Ten vánoční čas ( Sto koled z Moravy) 2001 akordy, koledy, Morava, zpěvníky, 

5301506 Pavarotti, Luciano Pavarotti : music from the motion picture : voice and piano 2019 hudba pro klavír, vokální hudba, partitury a hlasy, 

5300496 Pavlica, Jiří Písně Hradišťanu 2005 klavír, zpěv, Hradišťan, písně, zpěvníky, 20.-21. stol

5300918 Pazour, Jiří Zpěvník abraka dabraka 2009 básníci, verše, písně, zpěvníky, 

5301515 Pentatonix Pentatonix : christmas 2018 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, vokální hudba, partitury, 

5301595 Pentatonix Pentatonix : ptx presents: top pop. Vol. 1 Vol. 1 2017 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, zpěv, partitury, 

5301512 Perri, Christina A thousand years : from the summit entertainment film The twilight saga: breaking down. Part 1Part 1 / 2018 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, partitury, 

5300220 Peter, Paul & Mary Peter, Paul & Mary deluxe anthology 2006? folk,  tria, Mitchell, Joni, Spojené státy americké, antologie, 

5300912 Petr, Zdeněk Písničky Zdeňka Petra 2004 zpěv, klavír, skladby, úpravy, písně, 

5300499 Petr, Zdeněk Písničky Zdeňka Petra (Píseň pro Kristinku, Koukám, jak ten čas letí, Ten umí to a ten zas tohle, Červená aerovka)2004 zpěv, klavír, hudební notace, Petr, Zdeněk, písně, 

5301601 Petrov, Vadim Písničky čertů. písničky pro děti 2010 hudební doprovody, dětské písně, učebnice hudebních škol, praktická cvičení, 20.-21. století

5301476 Piaf, Edith Les plus belles chansons de Edith Piaf 2004 šansony, partitury, 

354216 Picka, František Novy hanácky pěsničke 1934 zpěv, klavír, písně, písně, partitury, Haná, Československo ,

5300930 Pilarová, Eva Písničky 2009 Pilarová, Eva, úpravy, písně, alba skladeb, 

5300231 Pink Floyd Pink Floyd anthology 2007?  rock, klavír, kytara, zpěv, Pink Floyd, Velká Británie, antologie, 

356831 Pletka, Václav Kabaretní písničky 1961 kabaretní písně, kabarety, písně, zpěvníky, 

5300101 Pletka, Václav Písničky Josefa Švejka 1968 vojenské písně, lidové písně, první světová válka

355415 Pletka, Václav Zpěvník českých revolučních písní 1975 politické písně, politické písně, socialismus, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5300104 Plicka, Karel Český zpěvník 1940 hudba, folklor, lidové písně, Morava, Slezsko, zpěvníky, Čechy ,

358714 Plicka, Karel Český zpěvník 1 1956 folklor, lidové písně, Morava, Slezsko, zpěvníky, Čechy ,

358715 Plicka, Karel Český zpěvník 2 1959 folklor, lidové písně, Morava, Slezsko, zpěvníky, Čechy ,

5300103 Plicka, Karel Slovenský spevník 1. 1961 slovenské lidové písně, lidové písně, Slovensko, zpěvníky, 

5301243 Plicková, Edita Nauč mě písničky 2012?
lidové písně, dětské písně, hudební notace, lidové písně, dětské písně, kreslení, vzory, zpěvníky, 

zpěvníky, publikace pro děti, 

5300128 Plumlovský, Ignác Copak to ale za mozeka hraje? 1985 lidové písně, hry se zpěvy, hudební skladatelé 

5300458 Poláček, Jan Slovácké pěsničky 2. 1941 hudební notace, písně, zpěvníky, Slovácko ,

5300459 Poláček, Jan Slovácké pěsničky 3. 1943 hudební notace, písně, zpěvníky, Slovácko ,

5300460 Poláček, Jan Slovácké pěsničky 4. 1947 hudební notace, písně, zpěvníky, Slovácko ,

5300457 Poláček, Jan Slovácké pěsničky 1936 hudební notace, písně, zpěvníky, Slovácko ,

5301223 Polák, Tomáš Mig 21 : 2016?  zpěvníky, zpěvníky, Česko ,

5300349 Police Police complete 1983? pop, rock, kytara, hudební notace, skladby, 

5300378 Polívka, Bohumil České Vánoce 2004 vánoční hudba, koledy, písně, zpěvníky, 

5300108 Pomahač, Jiří Koledy 1944 lidové písně, vánoční hudba, koledy, zpěvníky, 



5300928 Poslední, Iveta Zpívání nás baví. Lidové písně v jednoduchém dvojhlasu 1. 2013 zpěv, hudební notace, zpěvníky, 

5301238 Poslední, Iveta Zpívání nás baví. Lidové písně v jednoduchém dvojhlasu 1. 2013 zpěv, hudební notace, zpěvníky, 

5300043 Poupata Poupata 2002  písňové texty, hudební notace, folk, country music, Poupata, zpěvníky, písně, 

5300555 Presley, Elvis Elvis Presley - The king of rock 'n' roll 1998 rock´n´roll, kytara, hudební notace, Spojené státy americké, 50. léta 20. stol., tabulatury, písně, 

468492 Presley, Elvis The Compleat Elvis 1978 zpěváci, rock´n´roll, hudební notace, Presley, Elvis, Spojené státy americké, život, písně, 

5300574 Prince Prince 1999 200-? pop rock, dance-pop, multiinstrumentalisté, hudební notace, Spojené státy americké

355450 Průšová, Zdenka S písničkou u klavíru 1974
zpěv, klavír, školy, hudební doprovody, variace, hudební improvizace, školy, dětské písně, 20. stol., žáci, 

písně, písně, Česko ,

358104 Přikryl, Ondřej Hanácky piesničke 1993 umělé písně, zpěv, a cappella, 20. stol., písně, partitury a hlasy, Haná, Česko ,

5300287 Puerling, Gene The Best of Gene Puerling 1993 hudebníci, aranžování hudby, zpěváci, vokální hudba,  zpěv, 

5300288 Puerling, Gene The Best of Gene Puerling 1993 hudebníci, aranžování hudby, zpěváci, vokální hudba,  zpěv, 

5300289 Puerling, Gene The Best of Gene Puerling 1993 hudebníci, aranžování hudby, zpěváci, vokální hudba,  zpěv, 

5301454 Queen Queen 2015 klavír, hra na klavír, partitury pro sólový nástroj, 

5300996 Queen Queen 2012  rock, skladby, úpravy, 

5300853 Radiohead Radiohead 200-  alternative rock, klavír, kytara, akordy, skladby, úpravy, 

5300290 Rado, James Vocal selections from Hair 2005? muzikály, Hair, rock, skladby, klavír, zpěv, 

5300139 Rangers Rangers - Plavci Písně A-N 1. 1998 country music,  písňové texty, hudební notace, Rangers, Plavci, písně, zpěvníky, Česko ,

5300140 Rangers Rangers - Plavci Písně O-Ž 2. 1998 country music,  písňové texty, hudební notace, Rangers, Plavci, písně, zpěvníky, Česko ,

5300575 Red Hot Chili Peppers By the way 2002 rock,  kytara, hudební notace, Spojené státy americké, tabulatury, písně, 

5300237 Red Hot Chili Peppers Californication 2007?  rock, kytara, bicí, zpěv, Red Hot Chili Peppers, Spojené státy americké, 90. léta 20. stol., 

5300044 Redl, Vlasta Sbohem galánečko a dalších 51 písní 1996 zpěváci, folk, písňové texty, hudební notace, Redl, Vlasta, písně, zpěvníky, 

419824 Redl, Vlasta Sbohem galánečko a dalších padesát jedna písní 1995 zpěváci, písňové texty, hudební notace, Redl, Vlasta, písně, 

5300346 Reeves, Jim The songs of Jim Reeves 1980? country music, folk, klavír, kytara, hudební notace, skladby, Reeves, Jim, 

355887 Režný, Josef Lidoví zpěváci na Prácheňsku 1979 hudební sbírky, lidové písně, regionální, 20. stol., zpěvníky, Prácheňsko, Československo ,

5300359 Rogers, Kenny The gift 1996 vánoční hudba, skladby, hudební notace, 

5301340 Rocherolle, Eugénie Rodgers & Hammerstein : 2009 klavír, hra na klavír, hudba pro klavír, partitury, 

5300284 Rolling Stones Singles collection 1991  rock, kytara, zpěv, Rolling Stones, Velká Británie, 

5300498 Rottrová, Marie Marie Rottrová 2006 zpěv, klavír, hudební notace, Rottrová, Marie, písně, 

5300585 Roxy Music The best of Roxy Music 2001 rock, progressive rock, glam rock,  kytara, hudební notace, Velká Británie, 

5300878 Rut, Přemysl Gloria i gaudium 2013 pijácké písně, duchovní hudba, antologie, zpěvníky, 

5300810 Rut, Přemysl Orchestrion v hlavě 2010 kabaretní písně, zlidovělé písně, šansony 

5300141 Ryvola, Miki Bedna vod whisky 2000 písničkáři, zpěv, kytara, písňové texty, Ryvola, Miki, písně, zpěvníky, Česko ,

5301295 Řezníček, Milan Vánoční koledníček 1992 koledy, vánoční písně, hudební notace, zpěvníky, 

356198 Říha, Josef Pionýrský zpěvník 1975 politické písně, pionýrské písně, písňové texty, zpěv, a cappella, Internacionála, písně, Česko ,

5300360 Scorpions Best of Scorpions 2003?  heavy metal, hard rock, skladby, hudební notace, 

5300517 Seal Seal best 1991-2004 2004 dance-pop, britpop, zpěváci, hudební notace, skladby, Velká Británie, 

350547 Seidel, Jan Zpěvy betlémské 1943 moravské lidové písně, koledy, lidové písně, zpěv, klavír, písně, 



5301594 Sheeran, Ed Divide 2018 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, zpěv, partitury, 

5301173 Sheeran, Ed The best of Ed Sheeran : 2014
folk, klavír, kytara, zpěv, akordy, hudební notace, folk, hudba pro klavír, zpěv, akordy, Velká Británie, 

zpěvníky, zpěvníky, 

5301517 Shore, Howard The Hobbit : an unexpected journey  : sheet music selections from the original motion picture soundtrack : piano, vocal2013 filmová hudba, úpravy, písně, 

355935 Schneider-Trnavský, Mikuláš Slovenské národné piesne 1980 slovenské lidové písně, české lidové písně, zpěv, klavír 

356947 Schneider-Trnavský, Mikuláš Slovenské národné piesne IV. 1981 slovenské lidové písně, české lidové písně 

356948 Schneider-Trnavský, Mikuláš Slovenské národné piesne V. 1981 slovenské lidové písně, české lidové písně 

355135 Schneider-Trnavský, Mikuláš Zo srdca 1973 zpěv, klavír, 20. stol., Slovensko, písně, písně, partitury, 

5300850 Schönberg, Claude-Michel Les Misérables 1990 muzikály, klavír, akordy, skladby, 

5300361 Schubert, Franz The complete Ave Maria 1992 hudební notace, skladby, zpěv, Schubert, Franz, 

5300221 Simon, Paul & Garfunkel Classic Paul Simon: The Simon and Garfunkel years 2006? dua, písničkáři, folk, folk-rock, Simon, Paul, Spojené státy americké, 

5300793 Simone, Nina You're the voice 2002 pianistky, hudební skladatelky, jazz, skladby, 

5300578 Simply Red Home 2003 soul, pop,  klavír, kytara, hudební notace, Spojené státy americké

5300642 Sinatra, Frank Classics 2003 zpěváci, swing, zpěv, skladby, hudební notace, Sinatra, Frank, Spojené státy americké, 20. stol., 

459754 Skoumal, Petr Kdyby prase mělo křídla 1999 písňové texty, hudební notace, hudba, písně, zpěvníky, 

5301191 Slabák, Jan Hraje a zpívá Moravanka Jana Slabáka 1992
dechová hudba, folklor, moravské lidové písně, lidové písně, hudební notace, zpěv, dechová hudba, 

partitury, vokální partitury, Morava, 20. stol.

5300162 Sluka, Luboš Zpíváno dětem 1978 dětské písně, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Československo ,

353674 Smetana, Bedřich Česká píseň 1963 kantáty, pěvecké sbory, smíšené sbory, orchestry, orchestrální hudba 

357443 Spálený, Petr Motel nonstop 1982 zpěv, akordy, sborníky, 20. stol., písně, písně, Česko ,

5301388 Spálený, Petr Petr Spálený : 2017 ,, zpěvníky, 

358109
Spirituál kvintet Spirituál kvintet

1992
vícehlasé vokální skladby, irské lidové písně, skotské lidové písně, balady, moravské lidové písně, lidové 

písně, obrozenecké písně, spirituály, tradicionály, zpěv, akordy, klavír, kytara, úpravy, renesanční, 20. 

stol., písně, partitury a hlasy, Česko ,

5300137 Spirituál kvintet Spirituál kvintet 1960-1991 ; [sestavili Jiří Tichota, Dušan Vančura] /1. 1997 vícehlasé vokální skladby, úpravy, vzpomínky

5300138 Spirituál kvintet Spirituál kvintet 1991-1998 / 2. 1998 hudební doprovody, pěvecké sbory, skladby 

5300947 Spirituál kvintet Spirituál kvintet. 1999-2009 ; [sestavil Jiří Tichota, komentáře jiří Tichota a Dušan Vančura] /3. 2010 zpěv, akordy, akordy, zpěvníky, 

5300685 Spyro Gyra The best of Spyro Gyra : 1989  jazz, hudební notace, skladby, úpravy, 

358000 Stašek, Čestmír Hudebně pěvecký kurs 1. 1990
školy, školy, cvičebnice, cvičení, drobné skladby, vokální hudba, skladby, dětské písně, pěvecké sbory, 

zpěv, sbormistři, školy, hudební teorie, intonace, stupnice, kurzy, 20. stol., písně, Česko ,

358001 Stašek, Čestmír Hudebně pěvecký kurs 2. 1990
školy, školy, cvičebnice, cvičení, drobné skladby, vokální hudba, skladby, dětské písně, pěvecké sbory, 

zpěv, sbormistři, školy, hudební teorie, intonace, stupnice, kurzy, 20. stol., písně, Česko ,

358002 Stašek, Čestmír Hudebně pěvecký kurs 3. 1990
školy, školy, cvičebnice, cvičení, drobné skladby, vokální hudba, skladby, dětské písně, pěvecké sbory, 

zpěv, sbormistři, školy, hudební teorie, intonace, stupnice, kurzy, 20. stol., písně, Česko ,

420825 Stelibský, Josef Štěstí pro dva 1930? hudba, filmová hudba, klavír, hudební notace, úpravy, písně, 

353651 Sternwald, Jiří Filmové melodie (z filmů Lidé za kamerou, Hudba z Marsu,  Kudy kam, Žižkovská romance, Pět z miliónu, Bomba, Smyk aj)1963 filmová hudba, 60. léta 20. stol., písně, Československo ,

5300530 Stevens, Cat Cat Stevens Complete 1988
pop rock, soft rock, písničkáři, zpěváci, hráči na klávesové nástroje, hudební notace, skladby, Velká 

Británie, 

5300577 Stewart, Rod Storyteller 1990 rock, soft rock, zpěváci, kytara, klavír, zpěv, hudební notace, Velká Británie, 70. léta 20. stol., písně, 

5300862 Stone, Joss The soul sessions 2004 zpěvačky, rhythm & blues, soul, pop rock, zpěv, kytara, klavír, akordy, skladby, 

5300332 Strait, George The best of George Strait 1997? country music, klavír, kytara, hudební notace, skladby, 

355525 Suchoň, Eugen Aká si mi krásna 1975 pěvecké sbory, zpěv, a cappella, 20. stol., Slovensko, písně, písně, partitury, Česko ,



353173 Suchý, Jiří Písničky 2 1963 foxtroty, slow-rock, šansony, zpěv, písňové texty, 20. stol., písně, písně, Československo ,

353175 Suchý, Jiří Písničky 3 1963 foxtroty, slowfoxy, twisty, blues, zpěv, písňové texty, 20. stol., písně, písně, Československo ,

353038 Suchý, Jiří Pramínek vlasů 1961 slowfoxy, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Československo ,

5300608 Suchý, Jiří Zpěvník 2010 hudební notace, písně, zpěvníky, 

516152 Suchý, Ondřej Písničky z muzikálů a hudebních filmů 1. 1999
muzikály, filmová hudba, písňové texty, hudební notace, 2. pol. 20. stol., písně, zpěvníky, Československo 

,

516153 Suchý, Ondřej Písničky z muzikálů a hudebních filmů 2. 2001
muzikály, filmová hudba, písňové texty, hudební notace, 2. pol. 20. stol., písně, zpěvníky, Československo 

,

5300465 Suchý, Ondřej Písničky z pohádek a dětských filmů 1. 1997-2009 hudební notace, filmová hudba, pohádky, písně, zpěvníky, 

5300391 Suchý, Ondřej Písničky z pohádek a dětských filmů 2. 1998 hudební notace, filmová hudba, pohádky, písně, zpěvníky, 

5300778 Suchý, Ondřej Písničky z pohádek a dětských filmů. 3. 2000 televizní pohádky, filmová hudba, hudební notace, pohádky, písně, zpěvníky, 

5300345 Supremes The Supremes greatest hits 2004? pop, rock,  zpěv, kytara, klavír, hudební notace, skladby, 

351427 Sušil, František Moravské národní písně 1941
zpěv, lidové písně, hudební notace, české lidové písně, národní písně, hudební sbírky, písňové texty, 20. 

stol., Morava, partitury a hlasy, zpěvníky, Česko ,

354348 Sušil, František Moravské národní písně 1941
zpěv, lidové písně, hudební notace, české lidové písně, národní písně, hudební sbírky, písňové texty, 20. 

stol., Morava, partitury a hlasy, zpěvníky, Česko ,

439735 Sušil, František Moravské národní písně 1941
zpěv, lidové písně, hudební notace, české lidové písně, národní písně, hudební sbírky, písňové texty, 20. 

stol., Morava, partitury a hlasy, zpěvníky, Česko ,

5300921 Svěrák, Zdeněk Dětem 2013 písňové texty, hudební notace, pohádky, zpěvníky, 

5300987 Svěrák, Zdeněk Když je pěkné počasí 2011 hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300933 Svěrák, Zdeněk Když se zamiluje kůň 2004 písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300988 Svěrák, Zdeněk Když se zamiluje kůň 2004 písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300955 Svěrák, Zdeněk Písničky o zvířatech 2013 hudební notace, zvířata, písně, zpěvníky, 

5300994 Svěrák, Zdeněk Písničky o zvířatech 2013 hudební notace, zvířata, písně, zpěvníky, 

5301550 Svoboda, Karel Dracula : klavírní výtah = Klavierauszug 2018 muzikály, písně, klavírní výtahy, 20.-21. století

5300405 Svoboda, Karel Monte Cristo 2001 muzikály, klavír, zpěv, 20. -21. stol.,, Česko ,

5301478 Svoboda, Karel Nejznámější filmové melodie : 2018 klavír, filmová hudba, úpravy, partitury filmové hudby, 

5300924 Svoboda, Karel Písně Karla Svobody a Jiřího Štaidla 2009 klavír, zpěv, Svoboda, Karel, Štaidl, Jiří, úpravy, partitury, 

358062 Svoboda, Milan Anežčiny písničky 1992
drobné skladby, hudba pro klavír, skladby, klavír, dvouručně, drobné skladby, dětské písně, 20. stol., 

písně, partitury a hlasy, Česko ,

468820 Svobodová, Markéta Písnička I 1999 lidové písně, koledy, školy základní, zpěvníky, 

5300948 Šimanovský, Zdeněk Hrajeme si s písničkou 2012 lidové písně, školy, hry, příručky, zpěvníky, 

5301189 Šimanovský, Zdeněk Lidové písničky a hry s nimi : 2013
hudební výchova, lidové písně, školy, české lidové písně, moravské lidové písně, hudební výchova, 

hudebně-pohybové hry, děti předškolního věku, příručky, zpěvníky, zpěvníky, 

5301546 Šimanovský, Zdeněk Lidové písničky a hry s nimi 2 2019
hudební výchova, hudebně-pohybové hry, české lidové písně, moravské lidové písně, dětské lidové 

písně, zpěvníky, metodické příručky, 21. století

5301186 Škroup, František Kde domov můj 2012 státní hymny, státní hymny, hudební notace, státní hymny, partitury, kapesní partitury, Česko ,

5301187 Škroup, František Kde domov můj 2012 státní hymny, státní hymny, hudební notace, státní hymny, partitury, kapesní partitury, Česko ,

5301188 Škroup, František Kde domov můj 2012 státní hymny, státní hymny, hudební notace, státní hymny, partitury, kapesní partitury, Česko ,

5300998 Šlapeto Červená sedma a jiné trumfy 1998 , písně, zpěvníky, 

5300999 Šlapeto Hašlerky 2003 lidové písně, hudební notace, zpěvníky, 

5301000 Šlapeto Zpráva o stavu pražských hospod 2002 lidové písně, zpěvníky, 

5300927 Šlechta, Marek American spirituals 2011 spirituály, a cappella, úpravy, zpěvníky, 



5300919 Šlechta, Marek Lidové písně v úpravě a cappella 2013 a cappella, lidové písně, úpravy, zpěvníky, 

5300797 Šlitr, Jiří 50 let Semaforu 2009 divadelní písně, zpěv, klavír, písně, partitury, 20.-21. stol

353839 Šlitr, Jiří Amfora, lexikon, preparát 1965 foxtroty, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Československo ,

5300497 Šlitr, Jiří JiříŠlitr & Jiříh Suchý : 2004 populární písně, divadelní písně, partitury a hlasy, 

5300057 Šlitr, Jiří Klokočí 1989
drobné skladby, skladby, orchestry, klavír, zpěv, trombon, akordeon, housle, kytara, saxofon, trubka, 

klarinet, 20. stol., písně, partitury a hlasy, Československo ,

358133 Šlitr, Jiří Píseň o rose 1993 blues, zpěv, kytara, klavír, akordy, divadlo, 20. stol., písně, písně, divadelní hry, Česko ,

5301505 Šlitr, Jiří Písně Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého : Semafor 60 a 60 x několik vět díků a vyznání : zpěv + klavír : klavír sólo : hlas v B, C, Es2019 divadelní písně, úpravy, populární písně, partitury a hlasy, 20.-21. století

5301252 Šlitr, Jiří Písničky Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého : 2015 populární písně, hudební notace, zpěv, klavír, populární písně, divadelní písně, Šlitr, Jiří, Suchý, Jiří

5301396 Šťastná, Hana Flétničkovi. Jak Soprinka našla ztracenou písničku / 2017 ,, české příběhy, publikace pro děti, písňové texty, zpěvníky, 

5300132 Štěpančík, Jan Hosana 3 3. 2006 křesťanská hudba, křesťanské písně, sborníky, písně, zpěvníky, 

5301257 Taxmeni Taxmeni : Zpěvník 2014 akordy, country music, kytara, zpěvníky, 

5300213 Taylor, James James Taylor anthology 2006? rock, soft rock, klavír, zpěv, Spojené státy americké, antologie, 

5300956 Teml, Jiří Koledníček 1999 klavír, koledy, úpravy, 

5300357 Temptations The Temptations greatest hits 200-? rock,  hudební notace, vokální hudba, skladby, 

5301136 Tichá, Alena Učíme děti zpívat : 2014
hudební notace, zpěv, hudební výchova, dětské písně, hudební pedagogika, hlasová výchova, zpěv, děti 

předškolního věku, děti školního věku, hry, předškolní děti, metodické příručky, 

485072 Toncrová, Marta Zpěvník lidových písní z Brna 1995 hudba, lidové písně, písňové texty, hudební notace, Morava

356997 Trojan, Václav České a slovenské lidové písně 1981 lidové písně, zpěv, klavír, 20. stol., Slovensko, partitury, Česko ,

5301358 Trojanová, Eliška Tanečky a písničky pro kluky a holčičky / 2018 dětské písně, tanec, zpěvníky, 

355600 Truhlář, Jan 50 lidových písní 1977 lidové písně, kytara, písňové texty, úpravy, 20. stol., písně, Česko ,

419012 Tučný, Michal Tak odjíždí poslední kovboj-- 1. 1997 country music,  zpěváci, písňové texty, hudební notace, Tučný, Michal, Tučňáci, písně, 

419031 Tučný, Michal Tak odjíždí poslední kovboj-- 1. 1997 country music,  zpěváci, písňové texty, hudební notace, Tučný, Michal, Tučňáci, písně, 

419030 Tučný, Michal Tak odjíždí poslední kovboj-- 2. 1997 country music,  zpěváci, písňové texty, hudební notace, Tučný, Michal, Tučňáci, písně, 

419032 Tučný, Michal Tak odjíždí poslední kovboj-- 2. 1997 country music,  zpěváci, písňové texty, hudební notace, Tučný, Michal, Tučňáci, písně, 

5300127 Tušek, Karel Karel Hašler 1992 umělé písně, tvorba, život

5301466 U2 U2 : 1998 populární písně, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

358122 Uherek, Milan Zpíváme ve sboru 1992
sborový zpěv, zpěv, dětské písně, pěvecké sbory, školy, školy, dětské písně, školní, 20. stol., písně, písně, 

Česko ,

5300133 Uhlíř, Jaroslav "Není nutno--" 3. 1994 dětské písně, písně, zpěvníky, 

5301384 Uhlíř, Jaroslav Jupí / 2016 hudební notace, dětské písně , dětské písně, zpěvníky, písně, zpěvníky, 20.-21. století

5301385 Uhlíř, Jaroslav Nejznámější dětské písničky / 2015 hudebniny, hudební notace, dětské písně, umělé písně, písně, zpěvníky, zpěvníky, 20.-21. století

5301389 Uhlíř, Jaroslav Písničky z pohádek a filmů / 2017 filmová hudba, televizní hudba, dětské písně, zpěvníky, publikace pro děti, 20.-21. století

5300780 Uhlíř, Jaroslav Zpěvník 2008 dětské písně, zpěv, kytara, hudební notace, Uhlíř, Jaroslav, Svěrák, Zdeněk, písně, zpěvníky, 

5300781 Uhlíř, Jaroslav Zpěvník 2008 dětské písně, zpěv, kytara, hudební notace, Uhlíř, Jaroslav, Svěrák, Zdeněk, písně, zpěvníky, 

5301492 Uhlíř, Jaroslav Zpěvník : 120 nejznámějších hitů 2019 písně, dětské písně, zpěvníky, 20.-21. století

5301081 Uhlíř, Jaroslav Zpěvník ke knize Tři bratři 2015
filmové písně, populární písně, hudební notace, umělé písně, filmové písně, dětské písně, umělé písně, 

filmové písně, dětské písně, zpěvníky, zpěvníky, 2011-2020

5301082 Uhlíř, Jaroslav Zpěvník ke knize Tři bratři 2015
filmové písně, populární písně, hudební notace, umělé písně, filmové písně, dětské písně, umělé písně, 

filmové písně, dětské písně, zpěvníky, zpěvníky, 2011-2020



5301306 Ulrych, Petr Hana a Petr Ulrychovi - půlstoletí : 2015 hudebníci, zpěváci, zpěvačky, , , jubilejní publikace, písňové texty, vzpomínky,, 20.-21. století 

5300118 Ulrychová, Hana Písně 1998 zpěváci, písničkáři, folk, Ulrych, Petr, Ulrychová, Hana, tvorba, písně, zpěvníky, 

5300915 Urbánek, Lukáš Kašpárek v rohlíku 2013 písňové texty, comicsy, zpěvníky, 

357439 Vaccai, Nicola Metodo pratico di canto Italiano (Hlasová cvičení. Vokalízy) 1988 zpěv, zpěv, školy, technika hry, cvičení, cvičebnice, hudební doprovody,, Itálie, Itálie ,

357442 Vaccai, Nicola Metodo pratico di canto Italiano (Hlasová cvičení. Vokalízy) 1987 zpěv, zpěv, školy, technika hry, cvičení, cvičebnice, hudební doprovody,, Itálie, Itálie ,

5300092 Václavek, Bedřich České písně kramářské 1949 lidová hudba, kramářské písně, písně, zpěvníky, Česko ,

5300093 Václavek, Bedřich České písně kramářské 1949 lidová hudba, kramářské písně, písně, zpěvníky, Česko ,

5300094 Václavek, Bedřich Český národní zpěvník 1949 hudba, společnost, národní obrození

5300095 Václavek, Bedřich Český národní zpěvník 1949 hudba, společnost, národní obrození

356209 Valašťan-Dolinský, Ján Môj spevník 1961 kánony, Slovanské tance, zpěv, a cappella, Slovensko, písně, partitury, 

5300294 Vangelis The Best of Vangelis 2007 klavír, elektronická hudba, pop, pop rock, populární písně, skladby, úpravy, 

419388 Velíšek, Miroslav Sto národních písní 1992 české lidové písně, výběry, hudební notace, písně, 

5301259 Veselka Veselka : 2015? dechová hudba, vánoční písně, hudební notace, dechová hudba, umělé písně, zpěvníky, zpěvníky, 

357611 Vondráčková, Helena Přelety 1983 zpěvačky, klavír, 70. -80. léta 20. stol., písně, alba skladeb, Československo ,

5300941 Vondráčková, Ladislava Nejznámější vánoční koledy 2009 vánoční hudba, koledy, zpěvníky, 

5301381 Vondráčková, Lucie Zpěvník Lucie Vondráčkové 2017 populární zpěvačky, úpravy, zpěv, hudba pro klavír, zpěvníky, 20.-21. století

5301185 Voskovec, Jiří / Ježek, Jaroslav Texty k melodiím Jaroslava Ježka / 2014
divadelní písně, populární písně, písňové texty, zpěv, divadelní písně, umělé písně, populární písně, 

písňové texty, 

5301460 Waits, Tom Tom Waits : 1997 kytara, klavír, zpěvníky, partitury pro sólový nástroj, 

5301511 Waller, Fats  The genius of Thomas "Fats" Waller 2018 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, partitury, 

5300795 Winehouse, Amy You're the voice 2008 zpěvačky, zpěv, klavír, hudební notace, Velká Británie, 

5300321 Wonder, Stevie The Stevie Wonder anthology 2001? klavír, kytara, zpěv, rock, Spojené státy americké, antologie, 

5301554 Wykrent, Jaroslav Jaroslav Wykrent 100 + 1 2017 písně, zpěvníky, 20.-21. století

5301486 Xindl X Xindl X: 80 písniček pro kytaru 2019 populární písně, akordy, hra na kytaru, písňové texty, písničkáři, písňové texty, zpěvníky, rozhovory, 

5300807 Xindl X Xpěvník 2012 písňové texty, hudební notace, 21. stol., písně, zpěvníky, 

5301151 Zapletal, Jiří Písničky pro děti 2015 dětské písně, klavír, hudební notace, písně, 

358032 Zapletal, Jiří Zpívánky pro děti 1991
dětské písně, zpěv, akordy, hudba pro klavír, hudební doprovody, dětské písně, obrázky, 20. stol., písně, 

písně, partitury a hlasy, Česko ,

5300940 Záviš Prvé písně Závišovy 2008 , písně, zpěvníky, 

5301487 Zich, Karel Karel Zich : zpěvník 2019 populární písně, zpěvníky, 

5301551 Zich, Karel Zpěvník 2019 ,, zpěvníky, 

5300757 Zíchová, Milena Míla Zíchová 1998 country music, hudební notace, folkové písně, zpěvníky, 

5301180 Zíma, Jan Hrajeme a zpíváme si pro radost 2013 příroda, roční období, počasí, písně, zpěvníky, 

5300944 Zíma, Jan Písničková abeceda 2012 zpěv, písňové texty, abeceda, zpěvníky, 

5300951 Zíma, Jan Veselé písničky o zvířátkách 2013 zvířata, písně, 

358149 Žalman Lohonka, Pavel Pavel Lohonka Žalman 1. 1995 žalmy, zpěv, kytara, klavír, akordy, 20. stol., písně, Česko ,

5300048 Žalman Lohonka, Pavel Pavel Lohonka Žalman 1. 1998 zpěváci, folk, písňové texty, hudební notace, Žalman, Pavel Lohonka, písně, zpěvníky, 



5300049 Žalman Lohonka, Pavel Pavel Lohonka Žalman 2. 2002 zpěváci, folk, písňové texty, hudební notace, Žalman, Pavel Lohonka, písně, zpěvníky, 

357770 Žbirka, Miroslav Nemoderný chalan 1985 pop, 20. stol., písně, Československo ,

5301156 1. velký trampský zpěvník od A do Z 2009 country music, trampské písně, kytara, zpěv, akordy, trampské písně, písně, zpěvníky, zpěvníky, 

5300646 100 best loved piano solos 1999 klavír, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300701 100 carols for choirs 2010 zpěv, vokální hudba, hudební notace, koledy, úpravy, 

5301507 100 movie songs for piano solo 2018 filmová hudba, úpravy, hudba pro klavír, partitury, 

5301582 100 movie songs for piano solo 2018 filmová hudba, úpravy, hudba pro klavír, partitury, 

5301006 100 years of popular music 80s / 2. 2003 skladby, zpěv, kytara, klavír, akordy, hudební notace, 80. léta 20. stol., vokální partitury, 

5300902 100 years of popular music. 90s 1. 2003 akordy, akordy, skladby, 90. léta 20. stol., 

5300261 150 of the most beautiful songs ever 2007? klavír, zpěv, kytara, rock, úpravy, písně, 

5301577 20 songs from 8 hit movies, musicals : easy piano - (Songs from A star is born, La La Land, The greatest showman…)ne po 2019 hudba pro klavír, hudba pro kytaru, vokální hudba, partitury pro sólový nástroj, 

5301027 30 Italian songs and arias of  the seventeenth and eighteenth centuries2007 árie, italské písně, hudební notace 

5300177 80s gold 2006? zpěvačky, zpěvačky, zpěv, angličtina, 80. léta 20. stol., zpěvníky, 

5300242 A Russian song book 1989 ruské lidové písně, skladby, klavír, kytara, zpěv 

5301372 Adventní zpěvy a vánoční koledy 2012 hudebniny, vánoční hudba, koledy, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300809 Adventní zpěvy a vánoční koledy 2012 vánoční hudba, koledy, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300909 Album of sacred songs : suitable for use in the churches 1918 duchovní hudba, alba skladeb, 

354199 Americký musical Kiss me Kate!, My fair lady, Wonderful town, West side story, Annie, get your gun, Can-can1967 muzikály, americké, zpěv, klavír, 20. stol., Amerika, partitury, 

354895 Árie a zpěvy ze současných oper 1964 opery, klavír, zpěv, bas, výběry, baryton, 20. stol., partitury, Československo ,

354547 Arie antiche 1. 1968 zpěv, klavír, výběry, hudební skladatelé 

5300209 Asonance 1. 1999
hudba, skotské lidové písně, irské lidové písně, lidové písně, balady, tance, písňové texty, hudební 

notace, zpěvníky, 

5300208 Asonance 2. 1999
hudba, skotské lidové písně, irské lidové písně, lidové písně, balady, tance, písňové texty, hudební 

notace, zpěvníky, 

5301284 Audition songs for professional singers 2002 klavír, kytara, zpěv, noty, populární písně, partitury, zpěvníky, 

5301285 Audition songs for professional singers 2004 klavír, kytara, zpěv, noty, populární písně, partitury, zpěvníky, 

5301286 Audition sourcebook: female singers : 2005 klavír, kytara, zpěv, noty, partitury, zpěvníky, 

357119 Aven Roma 1982
cikánské písně, romské písně, zpěv, klavír, romská hudba, cikánské písně, 20. stol., písně, písně, 

partitury, 

5300027 Balada pro banditu 1998 písňové texty, hudební notace, 2. pol. 20. stol., divadelní hry, písně, zpěvníky, Československo ,

5300028 Balada pro banditu 1998 písňové texty, hudební notace, 2. pol. 20. stol., divadelní hry, písně, zpěvníky, Československo ,

5301159 Ballads backing tracks : Christmas 2003 vánoční hudba, skladby, Vánoce, zpěvníky, písně, 

5301169 Big book of swing 2000? swing, hudební notace, klavír, zpěv, kytara, hudební notace, partitury, 

5301509 Blues piano legends 2018 blues, hudba pro klavír, partitury, 

5301203 Bossa nova favorites : 2000? kytara, klavír, zpěv, hudební notace, latinskoamerická hudba, partitury, písně, 

5300963 Brazilian jazz 2008 jazz, hudební improvizace, hudební doprovody, úpravy, příručky,, Brazílie ,

5300619 Broadway songs 1. 2004 muzikály, 20. stol., zpěvníky, 

5300185 Broadway songs 2006? hudba, muzikály, keyboard, klavír, kytara, zpěv, písně, písně, 



5300691 Broadway standards 200- muzikály, zpěv, klavír, akordy, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300974 Celým srdcem. I-V 2011 chvalozpěvy, akordy, zpěvníky, 

5300842 Císař pán nemá dragouny rád 2004 humorné písně, akordy, zpěvníky, 

5300507 Contemporary hits sing 8 chart-topping songs with  a professional band  : for female singers200-? zpěv, hudební notace, skladby, 

5300620 Contemporary hits sing 8 chart-topping songs with a professional band200- hudba, zpěv, písňové texty, hudební notace, písně, 

5301204 Contemporary women of pop and rock  piano, vocal, guitar 2012 rock, klavír, zpěv, kytara, hudební notace, rock, hudba pro klavír, akordy, zpěv, partitury, 

5300207 Country zpěvník 2. 2001 country music, trampské písně, kytara, zpěv, 2. pol. 20. stol., písně, 

5300206 Country zpěvník 3. 1997 country music, trampské písně, kytara, zpěv, 2. pol. 20. stol., písně, 

534751 Country zpěvník I. 1993 country music, trampské písně, kytara, zpěv, 2. pol. 20. stol., písně, 

5301103 Čas radosti, veselosti 2014 koledy, hudební notace, koledy, koledy, koledy, koledy, koledy, zpěvníky, zpěvníky, 21. století

5300396 České a slovenské hity 20. století 2. 2000-2008 výběry, hudební notace, akordy, zpěv, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5300397 České a slovenské hity 20. století 3. 2000 výběry, hudební notace, akordy, zpěv, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5300398 České a slovenské hity 20. století 4. 2001-2008 výběry, hudební notace, akordy, zpěv, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5300399 České a slovenské hity 20. století 5. 2001 výběry, hudební notace, akordy, zpěv, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5301104 České a slovenské hity 20. století. 1. 2000 hudební notace, akordy, zpěv, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

534750 České a slovenské hity 20. století. 1. 2000 hudební notace, akordy, zpěv, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

351690 České operní árie 3. 1959 opery, hry se zpěvy, árie, alt, klavír, dvouručně, 

352071 České vánoční pastorely 1955 pastorely, zpěv, písně, 

357903 Čtyřicet písniček z Uničovska 1987 lidové písně, zpěv, a cappella, sborníky, komentáře, 20. stol., Uničovsko,, Česko ,

5300976 Darebné písničky 1991 lidové písně, zpěv, akordy, zpěvníky, 

5300066 Decades of film '60s 2000 melodie, klavír, kytara, zpěv, 60. léta 20. stol., písně, 

5300067 Decades of film '70s 2000 melodie, klavír, kytara, zpěv, 70. léta 20. stol., písně, 

5300068 Decades of film '80s 2000 melodie, klavír, kytara, zpěv, 80. léta 20. stol., písně, 

5300981 Denní modlitba církve 2008 duchovní hudba, hymny, 

5301182 Denní modlitba církve 2008 duchovní hudba, hymny, 

420855 Detské sbory 1990
zpěv, sborový zpěv, hudební festivaly, dětské písně, skladby, hudební notace, Holoubek, Ladislav, 

Szeghyová, Iris, 

5301310 Diskohrátky : 2017 dětské písně, populární písně, zpěvníky, 

5301311 Diskohrátky : 2017 dětské písně, populární písně, zpěvníky, 

353765 Divadlo Na zábradlí 1964 klavír, zpěv, divadelní písně, 60. léta 20. stol., písně, Československo ,

358070 Duha : české a moravské lidové písně 1 : zpěv a kytara 1990 lidové písně, drobné skladby, skladby, zpěv, kytara, akordy, úpravy, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

5301266 Easy piano : 2017? klavír, noty, partitury, 

5300962 Embraceable you : 12 standards in singer's keys : recorded for low and high voice2004 jazz, zpěv, evergreeny, 

5300765 Evergreens. 1. 2001 populární písně, akordy, hudební notace, zpěvníky, 

5300766 Evergreens. 2. 2001 populární písně, akordy, hudební notace, zpěvníky, 

5300767 Evergreens. 3. 2002 populární písně, akordy, hudební notace, zpěvníky, 



5300768 Evergreens. 4. 2002 populární písně, akordy, hudební notace, zpěvníky, 

5301326 Fast forward. Rock 'n' roll piano / 2001 klavír, hra na klavír, rock´n´roll, partitury, 

5300828 Favorite pop piano solos 27 hits, standards & themes 200- populární písně, klavír, hudební notace, skladby, 

5300692 Favorite standards- female singer 200- muzikály, zpěv, klavír, akordy, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, 

5301526 First 50 christmas carols you should play on piano 2018 hudba pro klavír, vánoční písně, úpravy, partitury, 

5300519 Folk songs for solo singers. 1. 1993 lidové písně, folk, zpěv, klavír, hudební notace, skladby, 

5300520 Folk songs for solo singers. 2. 1996 lidové písně, folk, zpěv, klavír, hudební notace, skladby, 

5301438 Folk songs of England, Ireland, Scotland and Wales / 1992 klavír, kytara, partitury, 

353005 Francouzské písně a šansony 1961 šansony, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Francie ,

353478 Francouzské písně a šansony 2 1963 šansony, zpěv, klavír, instrumentální hudba, písně, 

354869 Francouzské písně a šansony 2 1963 šansony, zpěv, klavír, instrumentální hudba, písně, 

358058 Fröhliche Weihnacht 1990 drobné skladby, vánoční hudba, skladby, zpěv, klavír, Vánoce, Německo, písně, písně, partitury, 

5300937 Gajdošský zpěvník 2009 lidové písně, koledy, Horácko, Slezsko, Valašsko, zpěvníky, Lašsko, Slovácko ,

5300980 Grease is still the word 200- filmová hudba, muzikály, zpěv, skladby, 

357904 Hanácké písničky 1984 lidové písně, zpěv, a cappella, sborníky, komentáře, 20. stol.,, Haná, Česko ,

356799 Hanácky piesničke 1950
lidová hudba, zpěv, zpěv, hudební sbírky, písňové texty, poezie, úpravy, 20. stol., písně, písně, partitury, 

Haná, Česko ,

357897 Hanácký zpěvník 1988 lidové písně, zpěv, a cappella, sborníky, komentáře, 20. stol.,, Haná, Česko ,

5300879 Hej Vánoce koleda : 2013 hudba, koledy, písňové texty, hudební notace, vánoční hudba, písně, 

357008 Hej, koleda! 1980
vánoční hudba, pěvecké sbory, dětské sbory, zpěv, klavír, výběry, dětské písně, úpravy, 20. stol., písně, 

písně, partitury, Česko ,

5300623 Hip-hop hits : Pro Vocal Men's Edition Volume 31 31. 2008 hip hop, zpěv, akordy, hudební notace, 

5301312 Hity do 3. tisíciletí. 5. díl 2014  zpěvníky,, 20.-21. století

516159 Hity přelomu tisíciletí 1. 2002 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300002 Hity přelomu tisíciletí 1. 2002 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300477 Hity přelomu tisíciletí 10. 2004 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300478 Hity přelomu tisíciletí 11. 2005 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300479 Hity přelomu tisíciletí 12. 2006 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300480 Hity přelomu tisíciletí 13. 2007 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300841 Hity přelomu tisíciletí 14. 2009 populární písně, akordy, zpěvníky, 

516160 Hity přelomu tisíciletí 2. 2001 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300119 Hity přelomu tisíciletí 2. 2001 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

516161 Hity přelomu tisíciletí 3. 2001 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300120 Hity přelomu tisíciletí 3. 2001 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300121 Hity přelomu tisíciletí 4. 2001 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300006 Hity přelomu tisíciletí 5. 2002 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300151 Hity přelomu tisíciletí 5. 2002 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,



5300007 Hity přelomu tisíciletí 6. 2002 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300122 Hity přelomu tisíciletí 6. 2002 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300008 Hity přelomu tisíciletí 7. 2003 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300123 Hity přelomu tisíciletí 7. 2003 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300011 Hity přelomu tisíciletí 8. 2003 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300124 Hity přelomu tisíciletí 8. 2003 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300125 Hity přelomu tisíciletí 9. 2003 pop, výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

5300005 Hity přelomu tisíciletí Písničky, které zpívá Těžkej Pokondr 4. 2001 pop,  výběry, výběry, 20. -21. stol., písně, Česko ,

357719 Hymny 1984 státní hymny, státní hymny, zpěv, klavír, Internacionála, Sovětský svaz,, Československo ,

5300173 Chansons francaises 3. 1999 šansony, písňové texty, výběry 

351972 Chansony a písně 1958 šansony, zpěv, klavír, písně, 

5301209 Chart hits 2013-2014 2013? populární písně, klavír, kytara, zpěv, hudební notace, 2013-2014, partitury, 

5301279 Chart Hits 2015-2016 2017 klavír, kytara, zpěv, noty, populární písně, partitury, 2015-2016

5301336 Chart Hits 2016-2017 2017 klavír, kytara, zpěv, noty, populární písně, partitury, 2016-2017

5301196 Chart hits of 2012-2013 2011 populární písně, klavír, kytara, zpěv, hudební notace, 2012-2013, partitury, 

5301590 Chart hits of 2018-2019 : 20 massive singles 2019 hudba pro klavír, hudba pro kytaru, zpěv, partitury, 

5301578 Choral anthology  : for SATB choir with piano accompaniment 2004 vokální hudba, sborová tvorba, zpěv, vokální partitury, 

5301580 Christmas a cappella  : Christmas carols for mixed voices = Weihnachtslieder für gemischten Chor2006 koledy, úpravy, vánoční písně, úpravy, duchovní hudba, vokální hudba, úpravy, partitury, 

5300964 Christmas carol classics 2008 koledy, hudební improvizace, úpravy, 

5300508 International folk songs for solo singers 1997 lidové písně, zpěv, klavír, hudební notace, skladby, 

5301430 Italohits : Evergreens für gesang und klavier. Vol. 1 Vol. 1 1990 klavír, hra na klavír, partitury pro sólový nástroj, 

5300230
Já & písnička 4.

2008
lidové písně, umělé písně, pop, pop rock, country music, folk, jazz, muzikály, zpěv, kytara, akordy, hra na 

hudební nástroje, střední školy, 20. stol., písně, partitury a hlasy, zpěvníky, Československo ,

5300277
Já & písnička 4.

2008
lidové písně, umělé písně, pop, pop rock, country music, folk, jazz, muzikály, zpěv, kytara, akordy, hra na 

hudební nástroje, střední školy, 20. stol., písně, partitury a hlasy, zpěvníky, Československo ,

5300603
Já & písnička 4.

2008
lidové písně, umělé písně, pop, pop rock, country music, folk, jazz, muzikály, zpěv, kytara, akordy, hra na 

hudební nástroje, střední školy, 20. stol., písně, partitury a hlasy, zpěvníky, Československo ,

5300876 Já & písnička 5 5. 2013 hudební výchova, střední školy, zpěvníky, 

5300877 Já & písnička 5 5. 2013 hudební výchova, střední školy, zpěvníky, 

5300761 Já jsem muzikant obrázkový zpěvník 50 oblíbených lidových písní pro děti1996 , 

5300606 Já, písnička 2. 2002 lidové písně, umělé písně, koledy, akordy, hudební notace, školy základní, písně, zpěvníky, 

5300607 Já, písnička 2. 2002 lidové písně, umělé písně, koledy, akordy, hudební notace, školy základní, písně, zpěvníky, 

5300605 Já, písnička 3. 2004 dotisk lidové písně, zpěv, kytara, akordy, hudební notace, střední školy, 20. stol., zpěvníky, 

359263 Já, písnička 3. 1995
lidové písně, pop, pop rock, country music, folk, jazz, muzikály, zpěv, kytara, akordy, hra na hudební 

nástroje, střední školy, 20. stol., partitury a hlasy, zpěvníky, Československo ,

5300604 Já, písnička Zpěvník pro žáky základních škol : 1. 1997
lidové písně, koledy, zpěv, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, školy, dětské písně, žáci, 20. stol., 

partitury a hlasy, zpěvníky, Česko ,

359246 Jak hrát pop & rock II 1995
rock,  zpěv, klavír, kytara, akordy, hra na hudební nástroje, pop, rock, 2. pol. 20. stol., Velká Británie, 

Spojené státy americké, písně, 



5300071 Jak hrát pop & rock III 1996
rock,  zpěv, klavír, keyboard, kytara, pop, rock, školy, 2. pol. 20. stol., Velká Británie, Spojené státy 

americké, písně, 

5301294 Jak se dělá láska 2012 moravské lidové písně, zpěvníky, Haná ,

5300965 Jazz Bossa Novas 1984 jazz, zpěv, hudební notace, úpravy, 

5300643 Jazz cabaret songs 200- jazz, zpěv, akordy, skladby, hudební notace, 

5300085 Jazz standards 2000? jazz, zpěvačky, zpěvačky, zpěv, příručky, 

5300086 Jazz standards 2000? jazz, zpěváci, zpěváci, zpěv, příručky, 

5301468 Jazz vocal standards featuring Judy Niemack 2014 jazz, úpravy, zpěv, partitury, zpěvníky, 

5301050 Jazzové standardy. 1. 2012 jazz, skladby, hudební notace, jazz, jazzové skladby, úpravy, školy, partitury, tabulatury, 20.-21. století

358243 Kaľi zpívá romské písničky z repertoáru Věry Bílé : zpěv a kytara 1985 romské písně, umělé písně, zpěv, akordy, kytara, romská hudba, 20. stol., písně, Česko ,

5300847 Když jsem šel z Hradišťa 1995 lidové písně, zpěv, akordy, hudební notace, úpravy, zpěvníky, Slovácko ,

358108 Když sem šel z Hradišťa Za tú horú, Vínečko bílé, ... [et al.] 1. 1994
lidové písně, moravské lidové písně, zpěv, zpěv, akordy, kytara, klavír, 20. stol., Morava,, Slovácko, 

Česko, Slovácko, Slovácko ,

5301283 Kids' musical theatre collection 2017? populární písně, dětské písně, partitury, zpěvníky, 

353296 Koledy a staročeské písně vánoční 1919 koledy, zpěv, klavír, dvouručně, pěvecké sbory, ženské sbory, dětské lidové písně, vánoční hudba, 

5300894 Koledy z Brněnska : koledy,, Brno ,

5300763 Koledy, vánoční písně a ukolébavky 2000 koledy, vánoční hudba, ukolébavky, písně, 

5301375 Koledy, vánoční písně a ukolébavky / 2011 vánoční písně, ukolébavky, zpěvníky, 

5300029 Krásná pasačka 1993 lidové písně, zpěv, kytara, akordy, 20. stol., zpěvníky, Česko ,

358123 Krásná pastýřka 1993 zpěv, kytara, akordy, 20. stol., písně, písně, zpěvníky, Česko ,

5301376 Krkonošské koledy 2013 koledy, zpěvníky , Krkonoše ,

5301402 Kytice moravských národních písní : 2017 moravské lidové písně, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

5300846 Lásko, bože, lásko : 100 písniček z Mor. Slovácka z výběrové reedice sbírek F. Sušila, F. Bartoše a F. Poláčka1995 lidové písně, zpěv, hudební notace, zpěvníky, Slovácko ,

5300966 Latin jazz 1996 jazz, hudební improvizace, úpravy, 

5300844 Letěl sokol : 1998 lidové písně, akordy, zpěv, zobcová flétna, příčná flétna, hudební notace, zpěvníky, 

5300946 Let's sing in English : volume II : české, moravské a slovenské písničky2. 1995 angličtina, písně, zpěvníky, 

5300722 Lidové písně z Hané I 2010 lidové písně, hudební notace, zpěvníky, 

5300723 Lidové písně z Hané II Prostějovsko-Kojetínsko / 2010 lidové písně, hudební notace, zpěvníky, 

5300715 Lidové písně z Hané III 2010 lidové písně, hudební notace, zpěvníky, 

357924 Lidové tance na Lašsku 1. 1986
lidové písně, tance, drobné skladby, vokální hudba, skladby, lidové tance, taneční figury, písňové texty, 

hudební sbírky, komentáře, 20. stol., písně, písně, Česko, Lašsko ,

357925 Lidové tance na Lašsku 2. 1986
lidové písně, tance, drobné skladby, vokální hudba, skladby, lidové tance, taneční figury, písňové texty, 

hudební sbírky, komentáře, 20. stol., písně, písně, Česko, Lašsko ,

357926 Lidové tance na Lašsku 3. 1986
lidové písně, tance, drobné skladby, vokální hudba, skladby, lidové tance, taneční figury, písňové texty, 

hudební sbírky, komentáře, 20. stol., písně, písně, Česko, Lašsko ,

5300859 Lounge sing along with 8 great-sounding tracks 2006 jazz, hudební notace, skladby, úpravy, 

5301459 Love songs from the movies 2005 vokální hudba, filmová hudba, zpěv, zpěvníky, partitury, 

356679 Ľudové piesne z Liptova a Oravy 1958
slovenské lidové písně, lidové písně, zpěv, písňové texty, hudební sbírky, výběry, 20. stol., Slovensko, 

písně, 

351688 Madrigaly a chansony 1957 madrigaly, šansony, zpěv, renesance

5300991 Mám talent. vánoční koledy : 15 koled s profesionálním hudebním základem na CD1. 2010 hudební notace, koledy, úpravy, 



352223 Minnesang 1958 minnesang, zpěv, středověká hudba 

5300058 Minnesang 1958 minnesang, zpěv, středověká hudba 

5300992 Moje písničky 2007 hudební notace, písně, 

5300931 Moravské vánoční pastorely I. 1. 2009 vánoční hudba, pastorely, Morava, 

5300932 Moravské vánoční pastorely II. 2010 vánoční hudba, pastorely, Morava, 

5300820 More pop piano solos 200- populární písně, klavír, hudební notace, 

5300318 Motown anthology 1998? kytara, klavír, jazz, blues, pop, rock, soul, hudební notace, antologie, 

5301532 My first rock song book : a treasury of hits trough the decades 2018 rock, hudba pro klavír, partitury, 

356196 Myslivecké písně 1975 myslivecké písně, lidové písně, písňové texty, klavír, akordy, 20. stol., zpěvníky, partitury, Česko ,

358134 Národ v písni 1940
lidové písně, národní písně, hudební harmonie, zpěv, klavír, písňové texty, sborníky, partitury a hlasy, 

Česko ,

358155 Národní písně moravské Písně Baladické / 1. 1995
české lidové písně, lidové písně, moravské lidové písně, balady, zpěv, hudební sbírky, studie, komentáře, 

Morava,, Česko ,

5301192 Národní poklad hudební. 1. 2014 lidové písně, klavír, zpěv, hudební notace, české lidové písně, úpravy, moravské lidové písně, partitury, 

5301193 Národní poklad hudební. 2. 2014 lidové písně, klavír, zpěv, hudební notace, české lidové písně, úpravy, moravské lidové písně, partitury, 

5301247 Národní poklad hudební. 3. 2015
české lidové písně, hudební notace, hudební doprovody, české lidové písně, úpravy, moravské lidové 

písně, partitury, zpěvníky, partitury, 

5301248 Národní poklad hudební. 4. 2016
české lidové písně, hudební notace, hudební doprovody, české lidové písně, úpravy, moravské lidové 

písně, partitury, zpěvníky, partitury, 

358079 Národní zpěvník 1991 české lidové písně, lidové písně, zpěv, kytara, akordy, písňové texty, 20. stol., zpěvníky, partitury, Česko ,

5300950 Naše koledy 2007 koledy, sborníky, 

5300721 Naše nejkrásnější koledy 2011 vánoční hudba, hudební notace, koledy, zpěvníky, 

516177 Nejkrásnější české a moravské koledy 1998 lidové písně, koledy, klavír, dvouručně, klavírní skladby pro čtyři ruce, úpravy, začátečníci, zpěvníky, 

5300504 Nejkrásnější pohádkové písničky 2006 televizní pohádky, pohádky, písně, zpěvníky, 

5301488 Nejznámější české a moravské koledy : s úpravou pro klavír a s akordy pro kytaru2017 koledy, úpravy, vánoční písně, úpravy, partitury, zpěvníky , Čechy, Morava, 21. století

5301364 Nejznámější české a moravské lidové písničky : 2018 české lidové písně, moravské lidové písně, slezské lidové písně, zpěvníky, 

5300888 Nesem vám noviny ; 1995 koledy, klavír, keyboard, úpravy, 

5301579 Novello choral pops : for SATB choir with piano accompaniment 2001 vokální hudba, sborová tvorba, zpěv, vokální partitury, 

5301602 Novello choral showtunes 2014 vokální hudba, sborová tvorba, zpěv, vokální partitury, 

5300724 Okolo Bystřice 2010 lidové písně, Morava, Záhoří, Velká Bystřice, zpěvníky, Bystřice pod Hostýnem, 20.-21. stol

358026 Ovčáci a čtveráci 1990 lidové písně, zpěv, dětské písně, drobné skladby, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

355888 Pějme píseň : polky a pochodové písně : společenský zpěvník populárních písní 1979 zpěv, písňové texty, klavír, akordy, společenské, 20. stol., zpěvníky, písně, Česko ,

356194 Pějme píseň : polky a pochodové písně : společenský zpěvník populárních písní 1979 zpěv, písňové texty, klavír, akordy, společenské, 20. stol., zpěvníky, písně, Česko ,

354956 Pějme píseň dokola 1. 1972
zpěv, klavír, harmonium, trubka, housle, hudební doprovody, kytara, společenské, 20. stol., zpěvníky, 

písně, Česko ,

354989 Pějme píseň dokola 2. 1972
zpěv, klavír, harmonium, trubka, klarinet, housle, hudební doprovody, kytara, společenské, 20. stol., 

zpěvníky, písně, Česko ,

356197 Pějme píseň dokola společenský zpěvník populárních písní / 1974 zpěv, klavír, společenské, 20. stol., zpěvníky, písně, partitury, Česko ,

5301051 Piano collection 2003 klavír, hudební notace, zpěv, kytara, partitury, 

5300227 Piano white pages 1. 2003? klavír, zpěv, kytara, rock, jazz, blues, country music, 



5301215 Piano white pages. 2. 2013? klavír, zpěv, kytara, rock, jazz, blues, country music, hudební notace, partitury, 

358082 Písně Hané 1986 lidové písně, zpěv, pěvecké sbory, partitury, Česko, Haná ,

5300840 Písně lesů, vod a ohňů 1995 trampské písně, akordy, písně, zpěvníky, 20. stol

5300632 Písnička II : zpěvník pro II. stupeň základní školy 2000 hudba, školy základní, písně, zpěvníky, 

5301260 Písničky nejen do hospody 2014 lidové písně, pijácké písně, akordy, české lidové písně, pijácké písně, zlidovělé písně, zpěvníky, zpěvníky, 

5301258 Písničky pro klavír se snadným doprovodem / 2015
české lidové písně, koledy, písňové texty, hudební notace, klavír, české lidové písně, úpravy, dětské 

lidové písně, koledy, instruktivní skladby, partitury pro sólový nástroj, 21. století

358066 Písničky z Boskovicka 1992 lidové písně, zpěv, a cappella,, Česko, Boskovice ,

5300779 Písničky z pohádek a dětských filmů 4. 2006 hudba, hudební notace, televizní pohádky, filmová hudba, pohádky, písně, zpěvníky, 

5301393 Písničky z pohádek a dětských filmů 4. 2006 hudebniny, hudební notace, televizní pohádky, filmová hudba, pohádky, písně, zpěvníky, 

5301390 Písničky z pohádek a dětských filmů. 1. 1997 filmové písně, filmové pohádky, televizní pohádky, zpěvníky, 20. století

5301391 Písničky z pohádek a dětských filmů. 2. 2001, c1998 filmové písně, filmová hudba, televizní hudba, dětské písně, zpěvníky, 1951-2000

5301392 Písničky z pohádek a dětských filmů. 3. 2000 filmové písně, filmová hudba, televizní hudba, dětské písně, zpěvníky, 1951-2000

5300186 Plaing the Blues 2005? blues, klavír, začátečníci, 

534749 Pod starou lucernou (1921 - 1968) 1998 evergreeny, hudební notace, akordy, zpěv, 40. -60. léta 20. stol., písně, Československo ,

5300860 Pop divas sing along with 8 great-sounding tracks 2006 zpěv, akordy, populární písně, úpravy, 

5301287 Pop hits for professional singers 2004 kytara, klavír, zpěv, populární písně, noty, partitury, zpěvníky, 

5300838 Pop piano solos 2012 populární písně, klavír, hudební notace, skladby, 

5300622 Pop standards - Men's Edition 200- zpěv, pop, skladby, hudební notace, 

358040 Porta '91 1991 zpěv, akordy, kytara, 20. stol., písně, partitury a hlasy, Česko ,

5300676 Pro charts in original for female singers 199- evergreeny, zpěv, klavír, akordy, akordy, hudební notace, skladby, ženy, úpravy, 

5300302 R&B fake book 2007? klavír, kytara, keyboard, zpěv, rhythm & blues, jazz, blues, pop rock, úpravy, písně, 

5301288 Rock hits : Female singers 2007 klavír, kytara, zpěv, rock, noty, partitury, zpěvníky, 

5300843 Rožnovské hodiny 7. 1998 lidové písně, akordy, hudební notace, Valašsko, zpěvníky, 

356684 Rumunské lidové písně 1959 lidové písně, zpěv, písňové texty, hudební sbírky, výběry, 20. stol., Rumunsko, 

352227 Rytmus a melodie 11. 1958 zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

352275 Rytmus a melodie 17. 1960 výběry, foxtroty, slowfoxy, beguiny, swing, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Česko ,

352237 Rytmus a melodie 18. 1960 výběry, foxtroty, slowfoxy, beguiny, swing, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Česko ,

352276 Rytmus a melodie 20. 1961 výběry, foxtroty, slowfoxy, beguiny, swing, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Česko ,

352234 Rytmus a melodie 23. 1962 výběry, foxtroty, slowfoxy, beguiny, swing, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Česko ,

352235 Rytmus a melodie 24. 1960 výběry, foxtroty, slowfoxy, beguiny, swing, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Česko ,

353789 Rytmus a melodie 25. 1964 výběry, foxtroty, slowfoxy, muzikály, swing, Osvobozené divadlo, zpěv, klavír, 20. stol., písně, Česko ,

353910 Rytmus a melodie 29. 1965 výběry, foxtroty, slowfoxy, swing, 20. stol., písně, písně, Česko ,

353895 Rytmus a melodie 30. 1964 výběry, foxtroty, slowfoxy, swing, 20. stol., písně, písně, Česko ,

353934 Rytmus a melodie 31. 1966 výběry, foxtroty, slowfoxy, slow-rock, swing, kovbojové, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354076 Rytmus a melodie 33. 1966 výběry, šansony, foxtroty, slowfoxy, swing, 20. stol., písně, písně, Česko ,



354160 Rytmus a melodie 37. 1966 výběry, foxtroty, slowfoxy, slow-rock, muzikály, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354200 Rytmus a melodie 38. 1967 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354259 Rytmus a melodie 39. 1965 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354335 Rytmus a melodie 45. 1967 zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Československo ,

354404 Rytmus a melodie 48. 1968 zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Československo ,

354458 Rytmus a melodie 52. 1968 zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Československo ,

354109 Rytmus a melodie 61. 1969 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354110 Rytmus a melodie 62. 1969 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354592 Rytmus a melodie 66. 1970 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354954 Rytmus a melodie 86. 1972 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354297 Rytmus a melodie Chrám sv. Víta, Chytila jsem motýlka, Ty a já, Loučení, ... [et al.]40. 1967 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354368 Rytmus a melodie Proč slunce odmítáš pálit, Plakalo bejby, Na co tě mám, Víc, Vzdálený hlas, Tak prázdná, Mít kam jít47. 1968 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko ,

354384 Rytmus a melodie Š-š-š, Až bude vánice, Tak snadno, Michel, Yesterday51. 1968 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko, Československo ,

354457 Rytmus a melodie Š-š-š, Až bude vánice, Tak snadno, Michel, Yesterday51. 1968 výběry, zpěv, klavír, 20. stol., písně, písně, Česko, Československo ,

358779 S kytarou po velké řece 1985 trampské písně, kytara, 20. stol., písně, zpěvníky, Československo ,

5300323 Selections from O brother, where art thou? 2002? kytara, folk, country music, hudební notace, skladby, 

5301085 Sešit plný písniček - České a moravské písně a koledy ve snadné úpravě pro klavír2003 klavír, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300531 Singer's library of song  a vocal anthology of masterworks and folk songs from the medieval era through the twentieth centuryzpěv, hudební notace, skladby, písně, 

5300329 Singer's wedding anthology  a collection of 23 duets, including classical and traditional, popular, and contemporary christian selections for any wedding occasion1995? vážná hudba, klavír, duety, vokální hudba, hudební notace, skladby, 

516175 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 1. 1999 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

5301065 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 1. 1999 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

516176 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 2. 1999 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

5301066 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 2. 1999 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

5300402 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 3. 2007 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

5301076 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 3. 2007 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

5300401 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 4. 2007 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

5301067 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 4. 2007 populární písně, melodie, skladby, klavír, instruktivní skladby, školy, úpravy, pomůcky, 

5301068 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 5. 2014
klavír, populární písně, melodie, skladby, instruktivní skladby, školy, drobné skladby, úpravy, 

instrumentální hudba, populární hudba, úpravy, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 21. století

5301069 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 5. 2014
klavír, populární písně, melodie, skladby, instruktivní skladby, školy, drobné skladby, úpravy, 

instrumentální hudba, populární hudba, úpravy, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 21. století

5301070 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 6. 2014
klavír, populární písně, melodie, skladby, instruktivní skladby, školy, drobné skladby, úpravy, 

instrumentální hudba, populární hudba, úpravy, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 21. století

5301071 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 6. 2014
klavír, populární písně, melodie, skladby, instruktivní skladby, školy, drobné skladby, úpravy, 

instrumentální hudba, populární hudba, úpravy, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 21. století

5301316 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 7 / 2017 drobné skladby, úpravy, instrumentální hudba, úpravy, úpravy,  partitury pro sólový nástroj,, 21. století

5301317 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 7 / 2017 drobné skladby, úpravy, instrumentální hudba, úpravy, úpravy,  partitury pro sólový nástroj,, 21. století

5301318 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 8 / 2017 drobné skladby, úpravy, instrumentální hudba, úpravy, úpravy,  partitury pro sólový nástroj,, 21. století

5301319 Slavné melodie v lehké úpravě pro klavír. 8 / 2017 drobné skladby, úpravy, instrumentální hudba, úpravy, úpravy,  partitury pro sólový nástroj,, 21. století



5300935 Slovácké pěsničky 6. 2009 lidové písně, zpěvníky, Slovácko ,

5300934 Slovácké pěsničky. 5. 2009 lidové písně, zpěvníky, Slovácko ,

5300936 Slovácké pěsničky. Doplňky 7. 2009 lidové písně, zpěvníky, Slovácko ,

5301268 Songs of the 1920s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

5301269 Songs of the 1930s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

5301270 Songs of the 1940s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

5301271 Songs of the 1950s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

5301272 Songs of the 1960s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

5301273 Songs of the 1970s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 70. léta 20. století

5301274 Songs of the 1980s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

5301275 Songs of the 1990s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

5301276 Songs of the 2000s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 21. století

5301277 Songs of the 2010s : 2017? klavír, kytara, noty, partitury, 

351780 Soubor lidových písní a tanců Josefa Vycpálka 1953 lidové písně, tance, zpěv, orchestry, orchestry, 20. stol., partitury, Česko ,

5301305 Spirituály naděje 2013 spirituály, afroamerická hudba,  zpěvníky, ,

516158 Světové evergreeny 2000 skladby, evergreeny, Spojené státy americké, 20. stol., písně, zpěvníky, Evropa ,

354375 Světové melodie 1967 melodie, zpěv, klavír, 20. stol., písně, 

5301230 Špalíček lidových písní 2008 lidové písně, koledy, zpěv, zpěvníky, 

358067 Ten bystřické mostek 1992 zpěv, akordy, písně, partitury a hlasy, Česko, Haná ,

358068 Ten bystřické mostek 1992 zpěv, akordy, písně, partitury a hlasy, Česko, Haná ,

5301592 The all-time greatest film songs 2018 filmová hudba, úpravy, hudba pro klavír, hudba pro kytaru, partitury, 

5301583 The animation collection 2017 filmová hudba, úpravy, hudba pro klavír, partitury, 

5300063 The best gospel songs ever 2004? gospel, klavír, zpěv, kytara, 

5301162 The best of cinema 1. 2004
kytara, klavír, filmové písně, písňové texty, akordy, zpěv, hudební notace, filmová hudba, partitury 

filmové hudby, 

5301163 The best of cinema. 2. 2006
kytara, klavír, zpěv, filmové písně, písňové texty, akordy, hudební notace, filmová hudba, partitury 

filmové hudby, 

5301164 The best of cinema. 3. 2007
kytara, klavír, zpěv, filmové písně, písňové texty, akordy, hudební notace, filmová hudba, partitury 

filmové hudby, 

5300854 The best songs ever 200- klavír, akordy, evergreeny, skladby, úpravy, písně, 

5301267 The best songs ever 200- klavír, akordy, evergreeny, skladby, úpravy, písně, 

5301289 The big book of audition songs : more hits 2010 klavír, kytara, zpěv, populární písně, noty, partitury, zpěvníky, 

5300686 The big book of bluegrass songs 199- bluegrass, kytara, klavír, akordy, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300593 The big book of classical music 2009 vážná hudba, skladby, hudební notace, 

5300182 The Big book of Country music 2006? country music, folk, skladby, zpěv, klavír, kytara, úpravy, písně, 

5301166 The big book of french songs 2007 kytara, klavír, lidové písně, divadelní písně, filmové písně, hudební notace, výběry, partitury, Francie ,

5300596 The big book of german songs 2009 skladby, hudební notace, Německo, 

5300594 The big book of irish songs 2004 hudební notace, skladby, písně, Irsko ,



5301167 The big book of italian favorites 2000 kytara, klavír, lidové písně, divadelní písně, filmové písně, hudební notace, výběry, partitury, Itálie ,

516178 The big book of jazz 2001 jazz, skladby, zpěv, klavír, kytara, úpravy, písně, 

5301168 The big book of jazz songs 199- jazz, kytara, klavír, akordy, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, 

5301052 The big book of piano songs 2005 klavír, hudební notace, zpěv, kytara, partitury, 

5300595 The big book of ragtime piano 200-? klavír, hudební notace, skladby, ragtime, 

5300281 The Big book of soul 2007? soul, skladby, zpěv, klavír, kytara, úpravy, písně, 

5301335 The Big books of love songs 2005 klavír, kytara, vokální hudba, romance, partitury, 

5300816 The first book of baritone/bass solos 1991 skladby, klavír, hudební doprovody, baryton, hudební notace, 

5300818 The first book of mezzo-soprano/alto solos 1991 mezzosoprán, alt, skladby, klavír, hudební doprovody, hudební notace, 

5300836 The first book of soprano solos / 1991 skladby, soprán, hudební notace, písně, 

5300829 The first book of the tenor 1991 tenor, klavír, hudební doprovody, hudební notace, skladby, 

5300592 The folksong fake book 2000 folk, hudební notace, písně, 

5301001 The godfather trilogy (Kmotr) 1990 filmová hudba, klavír, skladby, úpravy, 

5301571 The Grammy Award : song of the year 1980-1989 : piano, vocal, guitar 2012 hudba pro klavír, hudba pro kytaru, vokální hudba, partitury, 

5301569 The Grammy awards : best country song : 1964-2011 : piano, vocal, guitar c2008 country music, úpravy, hudba pro klavír, zpěv, partitury, 

5301570 The Grammy Awards : record of the year 1958-2011 : piano, vocal, guitar 2014 hudba pro kytaru, hudba pro klavír, vokální hudba, partitury, 

5301568 The Grammy awards : song of the year 2000-2009 : piano, vocal, guitar c2008 úpravy, hudba pro klavír, zpěv, partitury, 

5301482 The Lord of the rings : 2004 klavír, filmová hudba, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

5301347 The top ten film themes to play on piano 2016 klavír, hudba pro klavír, filmová hudba, úpravy, partitury, 

5301195 The ultimate collection James Bond : 2015 filmové písně, klavír, kytara, zpěv, hudební notace, partitury, 

5300817 This is the ultimate fake book : 200- akordy, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5301576 Top hits of 2018 : 15 hot singles 2018 pop, hudba pro klavír, hudba pro kytaru, vokální hudba, 

359257 U české muziky výběr z populárních lidových skladeb. Sv. 1818. 1990 zlidovělé písně, zpěv, klavír, valčíky, polky 

359264 Ukrajina v písních 1954
lidové písně, zlidovělé písně, zpěv, písňové texty, hudební sbírky, výběry, Ukrajina, 20. stol., Ukrajina, 

Zakarpatská Ukrajina, písně, 

5301452 Ultimate jazz standards (Bb, Eb a C) 2012 jazz, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

358031 Vánoce s kytarou 1990
koledy, vánoční hudba, drobné skladby, skladby, kytara, písňové texty, vánoční hudba, vánoční hudba, 

úpravy, 20. stol., písně, partitury pro sólový nástroj, partitury a hlasy, Česko ,

5301598 Vánoční klavír, aneb, Slavné vánoční melodie ve snadné úpravě pro klavír2017 hudba pro klavír, vánoční písně, koledy, partitury pro sólový nástroj, 

5301378 Vánoční koledy 2018 koledy, vánoční písně, zpěvníky, 

358069 Vánoční koledy a písně 1990
lidové písně, vánoční hudba, zpěv, kytara, akordy, vánoční hudba, vánoční hudba, úpravy, písně, 

partitury a hlasy, Česko ,

358049 Vánoční koledy pro klavír ve snadném slohu 1990 vánoční hudba, koledy, vánoční hudba, klavír, písně, písně, partitury a hlasy, Česko ,

5301379 Vánoční písně a koledy 2018 koledy, adventní písně, vánoční písně, vokální linky s podloženým textem, zpěvníky, 

5300400 Vánoční písně z různých zemí světa 2007 vánoční hudba, klavír, kytara, zpěv, písně, 

5300494 Vánoční písničky 3. 2004 vánoční hudba, zpěv, klavír, hudební notace, písně, Česko ,

5300952 Vánoční zpěvy 2003 kancionály, vánoční hudba, písně, 

5300725 Vánoční zpívání a muzicírování 2011 vánoční hudba, koledy, úpravy, písně, partitury, zpěvníky, 



5301434 Veľký spevník najznámejších ľudových piesní 1. 2012 slovenské lidové písně, úpravy, české lidové písně, úpravy, moravské lidové písně, úpravy, zpěvníky, 

5301435 Veľký spevník najznámejších ľudových piesní a kolied 2. 2016 slovenské lidové písně, úpravy, české lidové písně, úpravy, moravské lidové písně, úpravy, zpěvníky, 

5301386 Velký zpěvník : 100 hitů republiky : 1918 - 2017 2018 populární písně, populární písně, zpěvníky, 1918-2018

5301387 Velký zpěvník : 100 hitů republiky : 1918 - 2017 2018 populární písně, populární písně, zpěvníky, 1918-2018

5301002 Velký zpěvník lidových písniček 2009 lidové písně, koledy, zpěvníky, 

5301433 Vianočné koledy / 2002 klavír, koledy, úpravy, partitury pro sólový nástroj, 

357877 Vícetextová moteta 14. a 15. století 1989 středověká hudba, moteta, vokální hudba, skladby, zpěv, polyfonie, a cappella 

5300845 Vinohrady, vinohrady 1995 lidové písně, akordy, hudební notace, úpravy, zpěvníky, Slovácko ,

5301003 Vodácký zpěvník 1 2014 vodáci, písně, zpěvníky, 

5301233 Vodácký zpěvník 2 2015 folk, vodáci, vodáctví, písně, zpěvníky, písňové texty, 20.-21. století

5300046 Všech vandráků múza 2. 1998 folk, country music, zpěváci,  písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

5300047 Všech vandráků múza 3. 2000 folk, country music, zpěváci,  písňové texty, hudební notace, písně, zpěvníky, 

419825 Všech vandráků múza 1. 1996 folk, country music,  zpěváci, písňové texty, hudební notace, písně, 

356800 Vtip a humor v lidové písni 3. 1954 hudba, lidové písně, vojenské písně, humorné písně, 20. stol., písně, zpěvníky, partitury, Čechy ,

381919 Vtip a humor v lidové písni 3. 1954 hudba, lidové písně, vojenské písně, humorné písně, 20. stol., písně, zpěvníky, partitury, Čechy ,

5300815 Vyletěla holubička 2001 lidové písně, akordy, hudební notace, zpěvníky, Česko ,

5300467 World music 2000? hudební notace, duety, partitury, Kuba ,

357212 Z trampských romancí 1981
trampské písně, kytara, úpravy, 20. stol., písně, písně, partitury pro sólový nástroj, partitury a hlasy, 

Česko ,

5300772 Zimní a vánoční písně 2. 2010 vánoční hudba, lidové písně, koledy, zpěvníky, 

5301304 Zlaté hity : Seš. 1 / 2001 populární písně, sborníky, 

5301302 Zlaté hity : Seš. 2 / 2001 populární písně, sborníky, 

5301301 Zlaté hity : Seš. 3 2001 písňové texty, sborníky, 20. stol.

5301303 Zlaté hity : Seš. 4 2001 populární písně, sborníky, 

5301246 Znám já jeden krásný zámek 2014
české lidové písně, hudební notace, hudební doprovody, flétna, české lidové písně, úpravy, zpěvníky, 

partitury, 

5300481 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 1. 1993 lidové písně, polky, hudební notace, zpěvníky, Česko ,

5300487 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 1. 1993 valčíky, hudební notace, lidové písně, zpěvníky, 

5300482 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 2. 1999 lidové písně, polky, hudební notace, zpěvníky, Česko ,

5300488 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 2. 1999 valčíky, hudební notace, lidové písně, zpěvníky, 

5300483 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 3. 1999 lidové písně, polky, hudební notace, zpěvníky, Česko ,

5300489 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 3. 1999 valčíky, hudební notace, lidové písně, zpěvníky, 

5300484 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 4. 1999 lidové písně, polky, hudební notace, zpěvníky, Česko ,

5300490 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 4. 1999 valčíky, hudební notace, lidové písně, zpěvníky, 

5300485 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 5. 2002? lidové písně, polky, hudební notace, zpěvníky, Česko ,

5300491 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 5. 2002? valčíky, hudební notace, lidové písně, zpěvníky, 

5300486 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 6. 2008 lidové písně, polky, hudební notace, zpěvníky, Česko ,



5300492 Zpěvník lidových a zlidovělých písní 6. 2007? valčíky, hudební notace, lidové písně, zpěvníky, 

5300874 Zpěvy Čech, Moravy a Slezska 2013 lidové písně, hudební notace, akordy, zpěvníky, 

5300424 Zpěvy vánoční Evropy 2007 koledy, hudební notace, zpěvníky, 

358080 Zpíváme anglicky 1990 zpěv, kytara, akordy, písňové texty, angličtina, 20. stol., Anglie, písně, partitury a hlasy, Česko ,

5300938 Zpívánky malovánky 2012 lidové písně, hudební notace, zpěvníky, 

5300610 Zvonke ož vezvánijó / 2003 folklor, vánoční hudba, Vánoce, zvyky,, Haná ,



OSTATNÍ NÁSTROJE
357915 Pokorný, Otakar Technika hry na gajdy 1987

hudební pedagogika, drobné skladby, skladby, slezské lidové písně, dudy, dudy, hra na hudební nástroje, 

technika hry, ladění, příručky, horňácké, výroba, 20. stol.,, Česko ,

357917 Režný, Josef Škola hry na české dudy 1. 1981
drobné skladby, skladby, školy, školy, dudy, technika hry, hudební teorie, hudební sbírky, tance, dějiny, 

technologie, 20. stol., písně, Česko ,

357918 Režný, Josef Škola hry na české dudy 2. 1981
drobné skladby, skladby, školy, cvičení, cvičebnice, školy, dudy, technika hry, hra na hudební nástroje, 

20. stol.,, Česko ,

CIMBÁL
357929 Sušil, Horymír Moravské cimbálové etudy 1986

moravské lidové písně, cimbálová muzika, etudy, cimbál, cvičení, skladby, lidové písně, výběry, hudební 

notace, 20. stol., Morava,, Česko ,

357930 Sušil, Horymír Moravské cimbálové etudy 1986
moravské lidové písně, cimbálová muzika, etudy, cimbál, cvičení, skladby, lidové písně, výběry, hudební 

notace, 20. stol., Morava,, Česko ,

FAGOT
357307 Mozart, Wolfgang Amadeus Fagottkonzert B dur 1980 koncerty, orchestrální hudba, fagot, klavír, úpravy

5300160 Pivoňka, Karel Škola hry na fagot 1970 fagot, hráči na dřevěné dechové nástroje, školy, 20. stol.,, Česko ,

357421 Pivoňka, Karel Technické a rytmické studie pro fagot 1982 fagotisté, hudební rytmus, fagot, technika hry, školy, cvičení, stupnice, akordy, studie, 20. stol.,, Česko ,

357865 Pivoňka, Karel Vývojové etudy pro fagot 1989 etudy, fagot, cvičení, školy, technika hry, 20. stol., partitury a hlasy, Česko ,

HARFA
355152 Debussy, Claude Danses pour harpe 1972 tance, harfa, smyčcové nástroje, orchestry, impresionismus 

VIBRAFON / XYLOFON
358113 Beilová, Vlasta Barevné cinkání 1994

xylofon, zpěv, hudební notace, básně, písňové texty, školy, dětské písně, příručky, začátečníci, 20. stol., 

písně, Česko ,

5300690 Davis, Thomas L. Vocing and comping for jazz vibraphone 1999 vibrafon, akordy, akordy, hudební notace, skladby, úpravy, 

5300629 Goldenberg, Morris Modern school for xylophone, marimba, vibraphone 2002 xylofon, marimba, vibrafon, technika hry, hudební notace, 

358708 Hurník, Ilja [Česká Orffova škola] Začátky / 1. 1969 hudba, školy, výuka, výklady, 

357593 Hurník, Ilja Česká Orffova škola 2. 1983 školy, školy, zpěv, kytara, flétna, dětské písně, tympány, žáci, 20. stol., písně, písně, partitury, Česko ,

355040 Hurník, Ilja Česká Orffova škola 3. 1972 školy, školy, zpěv, kytara, flétna, dětské písně, tympány, žáci, 20. stol., písně, písně, partitury, Česko ,

5301124 Charalambidis, Alexandros Hudební výchova 1 pro gymnázia / 2003 hudební výchova, dějiny, gymnázia, školy, hudební výchova, střední školy, učebnice středních škol, 

5301125 Charalambidis, Alexandros Hudební výchova 2 pro gymnázia / 2003
hudební výchova, dějiny, gymnázia, školy, hudební styly, dějiny hudby, hudební výchova, střední školy, 

učebnice středních škol, 

5301120 Charalambidis, Alexandros Hudební výchova pro 6. ročník základní školy 2013 hudební výchova, školy, hudební notace, hudební výchova, školy základní, učebnice základních škol, 

5301121 Charalambidis, Alexandros Hudební výchova pro 7. ročník základní školy 2005 hudební výchova, hudební notace, školy, hudební výchova, školy základní, učebnice základních škol, 

5301122 Charalambidis, Alexandros Hudební výchova pro 8. ročník základní školy 2005 hudební výchova, hudební notace, školy, hudební výchova, školy základní, učebnice základních škol, 

5301123 Charalambidis, Alexandros Hudební výchova pro 9. ročník základní školy 2011 hudební výchova, hudební notace, školy, hudební výchova, školy základní, učebnice základních škol, 

5301140 Klindera, Jindřich Hudební nauka I 2001 hudební nauka, cvičení, hudební notace, školy, 

5301141 Klindera, Jindřich Hudební nauka II 2001 hudební nauka, cvičení, hudební notace, školy, 

5301142 Klindera, Jindřich Hudební nauka III-V 2001 hudební nauka, cvičení, hudební notace, školy, 

*** HUDEBNÍ TEORIE / HUDEBNÍ VÝCHOVA ***    



5301031 Kofroň, Jaroslav Učebnice intonace a rytmu 2014 intonace, hudební rytmus, hudební notace, školy, intonace, hudební rytmus, učebnice, 

356672 Kulínský, Bohumil Intonace 1960 intonace, školy, cvičení, stupnice, akordy, hudební intervaly, zpěv, 20. stol.,, Česko ,

5301110 Lisá, Dagmar Hudební nauka pro malé i větší muzikanty kapitoly z dějin hudby /2. 2012 hudební notace, hudební nauka, školy, 

5301109 Lisá, Dagmar Hudební nauka pro malé i větší muzikanty. 1. 2013 hudební notace, hudební nauka, školy, 

5301181 Lišková, Marie Hudební výchova pro 1. stupeň základní školy 2007
hudební výchova, školy, hudební doprovody, hudební doprovody, hudební výchova, školy základní, 

partitury, učebnice základních škol, 

5301117 Lišková, Marie Hudební výchova pro 3. ročník základní školy / 2011 hudební výchova, školy, hudební výchova, školy základní, učebnice základních škol, 

5301118 Lišková, Marie Hudební výchova pro 4. ročník základní školy / 2010 hudební výchova, školy, hudební výchova, školy základní, učebnice základních škol, 

5301119 Lišková, Marie Hudební výchova pro 5. ročník základní školy / 2013 hudební výchova, školy, hudební výchova, školy základní, učebnice základních škol, 

5301114 Martínková, Alena Hudební nauka v kostce / 2011 hudební nauka, hudební notace, školy, hudební nauka, příručky, 

5300758 Mertl, Ivo Abeceda hudební nauky 1999 hudební nauka, hudební notace, školy, začátečníci, 

5300109 Sesan, Karolina Rumunská píseň 1937 lidové písně, charakteristika, Rumunsko, přednášky, Praha

5300106 Spilka, František Sluchová cvičení 1955 hudba, hudební sluch, intonace, hudební rytmus, stupnice, zvuk, akordy, cvičení, 

5300461 Šípková, Hana Hudební nauka pro ZUŠ 2005 hudební nauka, hudební notace, základní umělecké školy, pracovní sešity, sešity, 20. stol

358112 Trinner, Rudolf Noty číst a psát za 60 minut 1991 cvičení, hudební notace, hudební notace, školy, příručky, 20. stol.,, Česko ,

5300456 Vozar, Martin Hudební nauka pro ZŠ 2003 hudební nauka, hudební notace, školy, cvičení, 

5301111 Vozar, Martin Hudební nauka pro ZUŠ ©2005 hudební nauka, hudební notace, základní umělecké školy, pracovní sešity, 20. stol

5301112 Vozar, Martin Hudební nauka pro ZUŠ 2005 hudební nauka, hudební notace, základní umělecké školy, pracovní sešity, 20. stol

5301113 Vozar, Martin Hudební nauka pro ZUŠ 2006 hudební nauka, hudební notace, základní umělecké školy, pracovní sešity, 20. stol

5301115 Vozar, Martin Hudební výchova 1 2005
hudební výchova, hudební notace, hudební výchova, hudební výchova, základní školy, školy základní, 

pracovní sešity, učebnice základních škol, pracovní sešity, 

5301116 Vozar, Martin Hudební výchova 2 2011?
hudební výchova, hudební notace, hudební výchova, hudební výchova, primární školy, školy základní, 

pracovní sešity, pracovní sešity, 

5301137 Zenkl, Luděk ABC hudební nauky / 2003 hudební výchova, hudební nauka, hudební notace, hudební nauka, monografie, příručky, 

5301207 Keyboard chords & scales 1997 akordy, klavír, keyboard, hudební notace, partitury pro sólový nástroj, 


